
 

Các nguyên tắc lãnh nhận thuốc của bịnh viện đa khoa Cathay(Phiên bản tiếng Việt) 

( ) 

Nguyên tắc lãnh nhận. 

1. Sau khi khám bịnh ,bạn sẽ được nhân viên y tế  phát ‘’ giấy lãnh thuốc’’(nghĩa là ‘’toa thuốc ‘’ hay ‘’toa thuốc cho 

bịnh mãn tính’’). 

2. Mang giấy lãnh thuốc đến tầng một để thanh toán tiền khám bịnh . Trong vòng ba ngày sau khi thanh toán tiền 

khám ,bạn có thể nhận lãnh thuốc. 

3. Khi lãnh nhận thuốc , tuân theo hướng dẫn phía trên , bên phải của giấy lãnh nhận có ghi rõ đến tầng một , cửa sổ 

A(Ví dụ : A , B , C , D hoặc S) để lãnh nhận thuốc. Giấy lãnh nhận thuốc và cửa sổ lãnh nhận thuốc như sau: 

 

 

  

                                                          

      

 

 

4. Khi nhận lãnh thuốc , đèn báo đến số thứ tự của bạn hoặc đã quá số , bạn có thể xếp hàng để lãnh nhận. 

5. Người 85 tuổi trở lên hoặc người tàn  tật , có thể đến cửa sổ S , hoặc X để được ưu tiên lãnh nhận thuốc. 

6. Khi lãnh nhận thuốc , phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế ; để bảo đảm sự sử dụng thuốc an toàn , dược sĩ sẽ hỏi tên , 

ngày tháng năm sinh của người sử dụng thuốc.  

7. Nếu dược sĩ nhận thấy toa thuốc cho bịnh mãn tính cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ , sửa đổi , bạn vui lòng trở 

lại quầy thanh toán , sau đó đến phòng khám n hận toa thuốc mới , đến quầy thanh toán một lần nữa để thanh toán 

chi phí mới và lãnh nhận thuốc. 

8. Sau khi đã lãnh nhận thuốc , nên kiểm tra lại tên bịnh nhân trên túi thuốc , số lượng và loại thuốc , đồng thời chú ý 

đến cách sử dụng thuốc . Nếu có thắc mắc liên hệ lập tức với dược sĩ. 

9. Giữ lại túi đựng thuốc cho đến khi uống hết thuốc . Nếu có thắc mắc liên hệ lập tức với bịnh viện . Điện thoại liên 

lạc: (02) 2708-2121 chuyển máy 3813. 

  

Nguyên tắc tiếp nhận toa thuốc cho bịnh mãn tính. 

1. Theo quy định của Cục bảo hiểm y tế , lần thứ 2 hoặc thứ 3 cho toa thuốc nhận liên tục cho bịnh mãn tính , lãnh 

nhận thuốc trước ngày hết hạn . Theo quy định ngày giờ làm việc sau :Từ thứ hai tới thứ sáu 9:00-21:00 ; thứ bảy 

9:00-16:30 ; Chủ nhật và các ngày lễ 9:00-12:00 (thời gian không thuộc giờ làm việc không giải quyết ) sau khi đã 

hoàn tất nộp lệ phí. 

2. Nhất thiết lãnh nhận thuốc trong thời gian quy định trên toa thuốc , xuất trình thẻ IC bảo hiểm y tế , đến tầng 1 quầy 

thanh toán lệ phí đóng nộp phí và điền số , sau đó theo số thứ tự trên giấy lãnh nhận thuốc đến tầng 1 cửa sổ phòng 

thuốc , đợi lãnh thuốc. 

3. Trong thời gian sử dụng thuốc , nếu bịnh nhân có những biến hóa không tốt , cần lập tức cấp cứu. 

4. Nếu toa thuốc bị mất hoặc quá thời gian quy định lãnh nhận thuốc , cần tái khám để xin toa thuốc mới. 

5. Nếu cảm thấy số lượng thuốc không đủ sử dụng trong thời gian xuất ngoại ,có thể xuất trình các giấy tờ liên quan 

(ví dụ như vé máy bay ) để có thể nhận từ 1 đến 2 tháng lượng thuốc. 

 

Cửa sổ lãnh nhận thuốc 
A ,số 2266 
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 Bảng thống kê quá trình lãnh nhận thuốc  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bịnh viện đa khoa Cathay – Khoa dược biên soạn  

 
“Toa thuốc cho bịnh mãn 

tính’’ hoặc ‘’toa thuốc 
lãnh nhận liên tục cho 

bịnh mãn tính’’ lần đầu 

lãnh nhận 

 

 

 
 
Quầy thanh 

toán phí 
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Đem toa 

thuốc đến 

tầng 1 phòng 
thuốc đợi 

lãnh thuốc 

 

 

 

 
Đèn báo cửa sổ 

phòng thuốc đến  

số thứ tư hoặc đã 

quá số , xếp hàng 

để lãnh nhận. 

 

 

 

 
Giao toa thuốc 

cho dược sĩ, 

xuất trình thẻ 

bảo hiểm y tế 
cùng báo tên 

của bịnh nhân  

 

 

 
 
Lãnh nhận thuốc, 
đối chiếu tên 

bịnh nhân trên túi 

thuốc,số lượng 
và loại thuốc,xác 

định rõ trước khi 

rời phòng thuốc 

 

 

 
 
Nếu có thắc 
mắc ,đến 

quầy hướng 

dẫn sử 
dụng thuốc 

xin được 

giải đáp 

 

 

 
Toa thuốc lãnh nhận liên 

tục cho bịnh mãn tính lần 

thứ hai , thứ ba 

 
 
Quầy thanh 

toán phí,điền 

đơn lãnh thuốc 


