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ĐẶT VẤN ĐỀ 

“Đầu tiên là không gây hại” (“First, do no harm”) là câu mở đầu của lời thề 

Hippocrates, cũng đƣợc xem là tôn chỉ hành động trong sự nghiệp bảo vệ và chăm 

sóc sức khỏe nhân dân của mọi nhân viên y tế. Tuy nhiên, nhƣ một con dao hai 

lƣỡi, không có dƣợc chất nào mà hoàn toàn không có phản ứng có hại (ADR – 

Adverse drug reaction), và sai sót liên quan đến thuốc (Medication error – ME) là 

một trong những nguồn gây hại không chủ ý lớn nhất cho ngƣời bệnh trên toàn thế 

giới [74]. Theo một nghiên cứu năm 2013, ít nhất 210 000 ngƣời Mỹ đã tử vong 

mỗi năm do hậu quả trực tiếp của ME, đƣa ME trở thành nguyên nhân gây tử vong 

thứ ba tại nƣớc này, chỉ xếp sau bệnh tim mạch và ung thƣ [33], [72]. Tại châu Âu, 

ME và các biến cố bất lợi liên quan đến chăm sóc y tế xảy ra trên 8–12% trƣờng 

hợp nhập viện, 23% công dân châu Âu tuyên bố từng trực tiếp bị ảnh hƣởng bởi ME 

[63]. Một nghiên cứu tổng quan chỉ ra rằng 2–4% việc nhập viện liên quan đến sử 

dụng thuốc, ba phần tƣ trong số này là phòng tránh đƣợc [52]. Chi phí phát sinh do 

ME ở một số quốc gia có thể lên đến 6 đến 29 tỷ đô la mỗi năm [62].  

Ở các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam, khả năng một bệnh nhân gặp 

biến cố bất lợi trong bệnh viện cao hơn so với các nƣớc phát triển [62]. Mặc dù dữ 

liệu về ME ở nƣớc ta còn hạn chế, kết quả từ một số nghiên cứu bƣớc đầu cho thấy 

tỷ lệ ME liên quan đến thực hiện thuốc của điều dƣỡng dao động từ 37,7% đến 

68,6% liều/lƣợt thuốc [9], [46].  

Điều kiện tiên quyết để giảm thiểu ME là xác định đƣợc ME, qua đó phân 

tích hoàn cảnh và nguyên nhân hệ thống dẫn đến sai sót. Tuy nhiên, ở nƣớc ta chƣa 

có hệ thống báo cáo tự nguyện dành riêng cho ME, trong khi phƣơng pháp nghiên 

cứu quan sát trực tiếp nhƣ đã thực hiện trong một số nghiên cứu trƣớc đây lại khó 

triển khai rộng rãi trong thực tế [9], [43], [46].  

Từ năm 1999, Việt Nam gia nhập mạng lƣới của Tổ chức Giám sát thuốc 

toàn cầu UMC (Upssala Monitoring Centre) [70]. Tính riêng từ khi mẫu báo cáo về 

phản ứng có hại (Adverse Drug Reaction – ADR) mới của bộ y tế đƣợc áp dụng, 

trong giai đoạn 2011–2014, đã có 20 172 báo cáo ADR đƣợc xử lý và lƣu trữ tại 
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Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Phản ứng có hại của thuốc [13]. Mặc dù 

ban đầu tập trung vào ADR, nguồn dữ liệu đáng kể thu đƣợc từ các báo cáo tự 

nguyện này ngày càng thể hiện tiềm năng của mình trong việc phát hiện và phân 

tích các ME [62].  

 Trong bối cảnh đó, chúng tôi thực hiện đề tài: “Bước đầu khảo sát các sai 

sót trong sử dụng thuốc và mối liên quan với biến cố bất lợi từ cơ sở dữ liệu báo 

cáo ADR ở Việt Nam” với các mục tiêu: 

1. Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc từ cơ sở dữ liệu báo cáo phản 

ứng có hại của thuốc.  

2. Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc có mối quan hệ với biến cố bất 

lợi đƣợc báo cáo. 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về sai sót liên quan đến thuốc 

1.1.1.  Sai sót liên quan đến thuốc 

Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về ME đƣợc sử dụng trong các nghiên cứu 

khác nhau.  

Định nghĩa thông dụng và đƣợc chấp nhận rộng rãi trên thế giới hiện nay về 

sai sót liên quan đến thuốc (Medication Error–ME) là định nghĩa của Hội đồng 

Điều phối Quốc gia Hoa Kì về Báo cáo và phòng tránh sai sót liên quan đến thuốc 

(National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention– 

NCC MERP): “Sai sót liên quan đến thuốc là bất kì biến cố có thể phòng tránh 

nào có khả năng gây ra hoặc dẫn đến việc sử dụng thuốc không hợp lý, hoặc gây 

hại cho bệnh nhân trong khi thuốc được kiểm soát bởi nhân viên y tế, bệnh nhân, 

hoặc người tiêu dùng. Các biến cố như vậy có thể liên quan tới thực hành chuyên 

môn, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, quy trình và hệ thống bao gồm: kê đơn và 

quá trình chuyển giao đơn thuốc; ghi nhãn, đóng gói và danh pháp; pha chế, cấp 

phát và phân phối; quản lý, giám sát và sử dụng thuốc trên người bệnh” [77]. 

Gần đây, EU đƣa ra một định nghĩa về ME: “Một thất bại không có chủ đích 

trong quá trình điều trị bằng thuốc dẫn đến hoặc có nguy cơ dẫn đến tổn hại cho 

bệnh nhân”. Định nghĩa này loại trừ các trƣờng hợp dùng quá liều thuốc một cách 

cố ý, sử dụng off lable và lạm dụng thuốc [24]. 

Hƣớng dẫn thực hành tốt cảnh giác dƣợc (Good Pharmacovigillance Practice 

Guideline) của Cơ quan dƣợc phẩm châu Âu (European Medicines Agency– EMA) 

định nghĩa về ME để sử dụng trong việc hệ thống báo cáo ca đơn lẻ ở châu Âu nhƣ 

sau: “Sai sót liên quan đến thuốc là bất cứ sai sót không chủ đích nào trong quá 

trình kê đơn, phân phối hoặc sử dụng sản phẩm y tế dưới sự kiểm soát của nhân 

viên y tế, bệnh nhân hoặc người tiêu dùng” [26]. Định nghĩa này tập trung vào việc 

quản lý và báo cáo biến cố bất lợi đối với sản phẩm y tế và không bao hàm toàn bộ 

các giai đoạn của quá trình sử dụng thuốc, ví dụ nhƣ trong khâu pha chế thuốc [24].  
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Nhƣ vậy, ME là có thể phòng tránh đƣợc. Đây là đặc điểm quan trọng của 

ME và đã đƣợc đề cập trong nhiều định nghĩa. Do vậy, việc dự phòng và giảm thiểu 

nguy cơ liên quan đến thuốc trở thành một mục tiêu quan trọng trong chính sách an 

toàn thuốc của mỗi quốc gia. Mặt khác, ME có thể đã gây hại cho bệnh nhân (biến 

cố bất lợi của thuốc phòng tránh đƣợc) hoặc chƣa gây hại cho bệnh nhân, thậm chí 

ngay cả khi việc sử dụng thuốc sai chƣa đƣợc tiến hành trên bệnh nhân. Điều này 

cho thấy không cần thiết phải có xảy ra hậu quả có hại trên bệnh nhân để xác định 

một lỗi là ME. Ngoài ra, một ME cũng có thể có nguyên nhân từ việc chƣa giáo dục 

bệnh nhân một cách đầy đủ về thực hành sử dụng thuốc đúng [43]. 

Định nghĩa đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là định nghĩa của NCC- 

MERP. 

1.1.2. Mối quan hệ giữa sai sót liên quan đến thuốc, biến cố bất lợi và phản ứng 

có hại của thuốc 

  Biến cố bất lợi của thuốc (Adverse Drug Event – ADE, hay Adverse Event 

– AE) là những tổn thƣơng xảy ra trên bệnh nhân mà nguyên nhân có thể do thuốc 

gây ra hoặc thiếu thuốc cần thiết cho bệnh nhân [43]. 

 Phản ứng có hại của thuốc (ADR) đƣợc định nghĩa theo WHO là những 

phản ứng độc hại, không định trƣớc xuất hiện khi dùng thuốc ở liều thƣờng dùng 

cho ngƣời để dự phòng, chẩn đoán, điều trị hoặc thay đổi chức năng sinh lý của cơ 

thể [5]. 

 Biến cố bất lợi của thuốc phòng tránh đƣợc (preventable Adverse Event– 

pAE): một tổn thƣơng là kết quả của sai sót xảy ra trong bất kì giai đoạn nào của 

quy trình sử dụng thuốc [62]. Hiện tại thuật ngữ này có xu hƣớng đƣợc thay bằng 

phản ứng có hại phòng tránh đƣợc (preventable Adverse Drug Reaction – pADR), 

tuy nhiên điều này đòi hỏi phải mở rộng định nghĩa của ADR để bao hàm thêm 

nguyên nhân từ các sai sót liên quan đến thuốc [62], [65]. 

 Sai sót tiềm tàng của thuốc (ô VII) là một hoàn cảnh hay tình huống có thể 

dẫn đến sai sót. Hoàn cảnh hay tình huống này có thể liên quan hoặc không liên 

quan đến một bệnh nhân cụ thể [25]. 
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Quan hệ giữa các yếu tố này đƣợc thể hiện trong hình 1.1.  

 

Hình 1.1. Quan hệ giữa ME, AE, ADR [17], [24] 

Nhận xét: Từ hình 1.1 có thể thấy AE bao gồm toàn bộ ADR và các sai sót 

liên quan đến thuốc gây hại cho bệnh nhân (ô (I) và (II)). Trong đó, các biến cố bất 

lợi gây ra bởi ME là những biến cố có thể phòng tránh đƣợc (preventable adverse 

drug events, ô (III) + (IV)) do đặc điểm của ME là có thể phòng tránh. Ƣớc tính  

3–5% các ME có thể phân loại nhƣ AE [43]. Mặt khác, những sai sót không gây ra 

biến cố bất lợi đƣợc xem nhƣ biến cố bất lợi tiềm tàng của thuốc (potential adverse 

drug events hay “near miss” events, ô (V)). Trong trƣờng hợp này, có thể ME đƣợc 

phát hiện trƣớc khi tác động trên bệnh nhân (các sai sót đã đƣợc ngăn chặn 

(intercepted Medication Error – iME) hoặc bệnh nhân gặp ME nhƣng không xuất 

hiện AE [42]. 

1.1.3. Phân loại sai sót liên quan đến thuốc  

Có nhiều cách phân loại ME khác nhau dựa trên các cách tiếp cận khác 

nhau. Trong đó, phân loại ME theo yếu tố dẫn đến sai sót, theo giai đoạn xảy ra sai 

sót và theo mức độ nghiêm trọng của sai sót là những cách phân loại có ý nghĩa và 

đƣợc áp dụng rộng rãi hơn cả trong việc phát hiện, đánh giá, phân tích và dự phòng 

ME.  

a, Phân loại theo yếu tố dẫn đến sai sót 

Phân loại ME theo yếu tố dẫn đến sai sót là cách phân loại đƣợc sử dụng 

phổ biến nhất. Dƣới đây là 12 phân loại sai sót theo Hội Dƣợc sĩ Hoa Kỳ trong hệ 

thống Y tế (ASHP). 
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  Sai sót kê đơn: sai sót trong lựa chọn loại thuốc (dựa vào chỉ định, chống 

chỉ định, tiền sử dị ứng, thuốc đang điều trị và các yếu tố khác), liều lƣợng, dạng 

bào chế, số lƣợng, đƣờng dùng, nồng độ, tốc độ đƣa thuốc, hoặc hƣớng dẫn sử dụng 

thuốc của một thuốc đƣợc kê đơn bởi ngƣời kê đơn hợp pháp; sai sót do đơn thuốc 

không đọc đƣợc; 

  Sai sót do thiếu thuốc: bệnh nhân không đƣợc dùng loại thuốc đã đƣợc kê 

đơn; 

  Sai thời gian: bệnh nhân dùng thuốc ngoài khoảng thời gian cho phép theo 

liệu trình dùng thuốc; 

  Sai do sử dụng thuốc chƣa đƣợc phép: Sử dụng loại thuốc không đƣợc 

kê đơn cho bệnh nhân đó; 

  Sai liều: bao gồm dùng quá liều, thấp hơn liều điều trị, quên liều, đƣa thêm 

liều không đúng nhƣ chỉ định hoặc không nhớ liều dùng cho bệnh nhân; 

  Sai dạng bào chế: dùng cho bệnh nhân loại thuốc không đúng dạng bào 

chế đƣợc kê đơn; 

  Sai trong chuẩn bị thuốc: thuốc đƣợc pha chế hoặc thao tác không đúng 

trƣớc khi sử dụng; 

  Sai kĩ thuật dùng thuốc: quy trình không phù hợp hoặc không đúng kỹ 

thuật sử dụng thuốc; 

  Sai khi dùng thuốc biến chất: dùng thuốc hết hạn hoặc hƣ hỏng; 

  Sai trong giám sát: thiếu sót trong việc đánh giá chế độ điều trị và phát 

hiện các vấn đề trong sử dụng thuốc hoặc không sử dụng dữ liệu lâm sàng hoặc xét 

nghiệm phù hợp để đánh giá đầy đủ đáp ứng của bệnh nhân với thuốc đƣợc kê đơn; 

  Sai trong tuân thủ điều trị: bệnh nhân thiếu tuân thủ điều trị với thuốc 

đƣợc kê đơn; 

  Sai sót khác: những sai sót không phân loại đƣợc theo các nhóm trên [49]. 

b, Phân loại theo giai đoạn xảy ra sai sót trong quy trình sử dụng thuốc 

Theo phân loại này, các ME có thể xảy ra trong các giai đoạn sau: 

  Mua thuốc; 
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  Bảo quản thuốc; 

  Kê đơn; 

  Sao chép đơn thuốc và phiên dịch thông tin; 

  Pha chế, chuẩn bị thuốc; 

  Phân phát thuốc; 

  Dùng thuốc cho bệnh nhân (bao gồm cả việc kiểm tra xác định thuốc); 

  Giám sát bệnh nhân trƣớc và sau khi dùng thuốc [43]. 

c, Một số cách phân loại theo mức độ nghiêm trọng của hậu quả lâm sàng trên 

bệnh nhân 

Trong hƣớng dẫn về giám sát ME, Hiệp hội Dƣợc sĩ Hoa Kì trong hệ thống 

y tế khuyến nghị cần có đánh giá về mức độ nghiêm trọng và ý nghĩa lâm sàng tiềm 

năng của các ME đã phát hiện [49]. Một cách đơn giản nhất, sai sót có thể phân 

thành 2 loại: (1) “có ý nghĩa lâm sàng” (bao gồm những sai sót có khả năng gây tử 

vong hoặc bệnh lý nặng, s ai sót có khả năng nghiêm trọng và sai sót có khả năng 

đáng kể); hoặc (2) “nhẹ” [19], [40].  

 Cách phân loại theo NCC MERP phát triển từ cách phân loại của Hartwig, 

Denger và Schneider [31] gồm tám mức độ nghiêm trọng từ A đến I nhƣ sau: 

 Không có sai sót 

o A - Tình huống hoặc sự kiện có nguy cơ dẫn đến ME; 

 Sai sót nhƣng chƣa gây hại 

o B - ME đã xảy ra nhƣng chƣa ảnh hƣởng đến thực hành thuốc trên bệnh 

nhân; 

o C - ME đã xảy ra trên bệnh nhân nhƣng không gây hại; 

o D - ME dẫn đến cần tăng cƣờng giám sát bệnh nhân hoặc cần các biện 

pháp can thiệp để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân; 

 Sai sót gây hại 

o E - ME dẫn đến gây hại nhất thời trên bệnh nhân và đòi hỏi các biện 

pháp can thiệp; 
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o F - ME dẫn đến gây hại nhất thời trên bệnh nhân dẫn đến cần thiết phải 

nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm viện; 

o G - ME gây tổn hại vĩnh viễn cho bệnh nhân; 

o H - ME dẫn đến cần các biện pháp can thiệp để đảm bảo tính mạng cho 

bệnh nhân; 

 Sai sót dẫn đến tử vong 

o I - ME dẫn đến tử vong trên bệnh nhân [78]. 

Ngoài ra, ME còn đƣợc phân loại tƣơng tự nhƣ cách phân loại mức độ 

nghiêm trọng của báo cáo ADR, bao gồm nghiêm trọng và không nghiêm trọng 

[49], [55]. 

1.1.4. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ dẫn đến sai sót liên quan đến thuốc 

Thiết kế của quy trình hay hệ thống y tế có vai trò quan trọng trong kiểm 

soát nguy cơ xảy ra các sai sót và biến cố bất lợi gây ra trên bệnh nhân, và phía sau 

hầu hết các sai sót cá nhân là một hay nhiền lỗi về mặt hệ thống [43]. Nói cách 

khác, chỉ bằng cách nhìn nhận những thiếu sót của hệ thống, chúng ta mới có thể 

xác định nguy cơ xảy ra sai sót tƣơng tự trong tƣơng lai [36]. Từ đó, vấn đề cần lƣu 

ý khi xác định nguyên nhân ME là việc ai gây ra không quan trọng bằng việc tìm 

hiểu tại sao và bằng cách nào đã xảy ra ME đó. Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh 

hƣởng đến sử dụng thuốc, có thể tóm tắt các nguyên nhân gây ME nhƣ sau: 

 Thiếu thông tin về bệnh nhân; 

 Thiếu thông tin về thuốc; 

 Thất bại trong giao tiếp và làm việc nhóm giữa các nhân viên y tế; 

 Nhãn thuốc, bao bì và tên thuốc dễ gây nhầm lẫn; 

 Tiêu chuẩn hóa, bảo quản và phân phối thuốc không an toàn; 

 Dụng cụ, phƣơng tiện chia thuốc không hoàn thiện, không an toàn hoặc 

không theo tiêu chuẩn; 

 Yếu tố môi trƣờng và mô hình nhân viên không đảm bảo cho sự an toàn; 

 Định hƣớng, đào tạo liên tục, công tác giám sát chƣa đầy đủ và năng lực 

của nhân viên còn hạn chế; 
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 Giáo dục bệnh nhân về thuốc và ME không đầy đủ; 

 Chƣa có văn hóa về hỗ trợ cho an toàn thuốc, thất bại trong việc học từ các 

sai sót trƣớc đây hoặc thất bại hay thiếu các chiến lƣợc giảm thiểu sai sót [43]. 

1.1.5. Phát hiện sai sót liên quan đến thuốc 

Sau đây là một số cách tiếp cận thƣờng đƣợc sử dụng để phát hiện ra ME: 

 Tự báo cáo – giấu tên: ngƣời phạm phải hoặc chứng kiến sai sót báo cáo 

ME một cách giấu tên. Kĩ thuật này có ƣu điểm là không tốn kém chi phí và tránh 

đƣợc lo ngại từ phía nhân viên y tế. Tuy nhiên, giống nhƣ cơ sở dữ liệu (CSDL) báo 

cáo ADR, các báo cáo ME ít hơn nhiều so với con số thực tế [7], và nếu ADR chỉ 

đƣợc báo cáo khi ngƣời báo cáo nhận biết đƣợc ADR thì ME cũng chỉ đƣợc báo cáo 

khi bản thân ngƣời báo cáo nhận biết đƣợc ME [22], [53]. 

 Quan sát trực tiếp: ngƣời quan sát đƣợc đào tạo đi theo điều dƣỡng chứng 

kiến quá trình chuẩn bị và dùng thuốc, sau đó ghi chép lại thông tin và đối chiếu với 

y lệnh hoặc y văn. Ƣu điểm là tính hiệu lực cao, không bị ảnh hƣởng bởi nhận thức, 

tâm lý và trí nhớ của ngƣời thực hành thuốc. Nhƣợc điểm là tốn nhiều công sức và 

chi phí, đòi hỏi ngƣời quan sát phải công bằng và tế nhị [22], [53].  

 Từ báo cáo biến cố bất lợi: báo cáo (ví dụ nhƣ báo cáo ADR) mang tính 

pháp lý đƣợc viết bởi nhân viên y tế tại bệnh viện, giúp phát hiện các sai sót đã thực 

sự gây hại trên bệnh nhân. Ƣu điểm của cách tiếp cận này là chi phí không cao và 

có thể tiến hành trên diện rộng, tuy nhiên cũng có hạn chế là luôn cho kết quả thấp 

hơn tỷ lệ sai sót thực tế (do không phải tất cá các AE đều đƣợc báo cáo) [22], [53]. 

Đây là cách tiếp cận đƣợc sử dụng trong nghiên cứu của chúng tôi. 

 Phân tích biến cố nghiêm trọng: phân tích tập trung vào các AE nghiêm 

trọng để tìm nguyên nhân sự việc. Cách làm này có ƣu điểm là giúp đánh giá tốt 

hơn về nguyên nhân sai sót nhƣng phụ thuộc nhiều vào trí nhớ của ngƣời đƣợc 

phỏng vấn [22]. 

 Tổng hợp hồ sơ bệnh án: tổng hợp bệnh án thƣờng đƣợc tiến hành bởi một 

nhóm nhân viên y tế đƣợc đào tạo đặc biệt [22]. Cách làm này cho phép phân tích 

sâu về nguyên nhân sai sót và phát hiện đƣợc cả những ME không thƣờng phát hiện 
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đƣợc thông qua các phƣơng pháp khác [43], tuy nhiên đòi hỏi nhiều công sức và 

không đƣợc ứng dụng rộng rãi bên ngoài môi trƣờng nghiên cứu. 

 Giám sát dựa trên máy tính hay công cụ phát hiện biến cố (AE trigger 

tool): phát triển từ phƣơng pháp tổng hợp hồ sơ bệnh án, nhƣng sử dụng phần mềm 

để kiểm tra các y lệnh và kết quả các xét nghiệm liên quan đến ME hoặc AE [21]. 

Cũng giống nhƣ phƣơng pháp trên, cách tiếp cận này phát hiện đƣợc cả những ME 

thƣờng không phát hiện đƣợc thông qua các phƣơng pháp khác, tuy nhiên có hạn 

chế là ngay cả ở những trung tâm có cơ sở bệnh án dữ liệu điện tử, ít CSDL cho 

phép tìm kiếm văn bản hoặc cung cấp tùy chọn này [22], [43], [53]. 

1.2. Phát hiện sai sót liên quan đến thuốc từ cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện 

về biến cố bất lợi / phản ứng có hại 

1.2.1. Tiềm năng của cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện trong phát hiện sai sót liên 

quan đến thuốc 

Báo cáo tự nguyện là phƣơng pháp chủ yếu để theo dõi và phát hiện ADR, 

đƣợc sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Hệ thống báo cáo tự nguyện là “hệ thống 

thu thập các báo cáo đơn lẻ về ADR và các vấn dề liên quan dến sử dụng thuốc, 

đƣợc các cán bộ y tế cũng nhƣ các công ty sản xuất kinh doanh dƣợc phẩm báo cáo 

một cách tự nguyện về cơ quan có thẩm quyền quản lý về ADR” [15], [58].  

Mục đích chính của hệ thống là phát hiện các tín hiệu về tính an toàn của 

thuốc, đƣa ra giả thuyết và cung cấp những thông tin quan trọng về nhóm đối tƣợng 

nguy cơ và các yếu tố nguy cơ [51], [58]. Các tín hiệu này sau đó sẽ đƣợc đánh giá, 

phân tích và kiểm chứng. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý có thể đƣa ra các quyết 

định phù hợp với thuốc nhằm đảm bảo an toàn cho ngƣời bệnh [15]. Mặc dù còn 

nhiều hạn chế, báo cáo tự nguyện vẫn đƣợc xem là hoạt động cốt lõi nhất trong hệ 

thống cảnh giác dƣợc (CGD) [44].  

Trải qua thời gian, hệ thống báo cáo ADR ngày càng cho thấy tiềm năng 

của nó trong việc phát hiện những tổn hại cho bệnh nhân do một sai sót trong quy 

trình sử dụng thuốc. Những sai sót gây ra tổn hại này có thể đƣợc thể hiện một cách 

tình cờ hay cố ý trong báo cáo ADR. WHO cũng đã xúc tiến việc mở rộng vai trò 
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của các trung tâm CGD vƣợt ra ngoài lĩnh vực mục tiêu ban đầu là theo dõi ADR. 

Gần đây, dự án Theo dõi Dƣợc phẩm (the Monitoring Medicines project) của WHO 

với nguồn quỹ từ Ủy ban châu Âu đã xem xét lại các thông tin thƣờng có trong một 

báo cáo tự nguyện và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số thông tin giúp ích cho việc 

xác định các ME [61]. Ở nhiều trung tâm CGD trên thế giới, hệ thống báo cáo tự 

nguyện hiện không chỉ thu thập các báo cáo thuần túy về ADR theo định nghĩa cũ 

mà còn ghi nhận các báo cáo nghi ngờ chất lƣợng thuốc và ME [42]. 

1.2.2.Một số phương pháp phát hiện sai sót và biến cố bất lợi phòng tránh được 

từ cơ sở dữ liệu 

Một số nghiên cứu trên thế giới về phát hiện ME và pAE (AE liên quan đến 

ME) từ CSDL (trong đó bao gồm CSDL báo cáo ADR) đã đƣợc tiến hành. Tuy 

nhiên các nghiên cứu này sử dụng các bộ tiêu chí đánh giá rất khác nhau:  

 Công cụ của Hallas và cộng sự [30] 

Bảng 1.1. Tiêu chí của Hallas và cộng sự để đánh giá khả năng phòng tránh 

đƣợc (avoidability) của biến cố bất lợi [30] 

Hoàn toàn tránh 

đƣợc (definitely 

avoidable) 

Biến cố xảy ra do việc điều trị bằng thuốc hoặc không phù hợp 

với hiểu biết hiện tại về thực hành y khoa hoặc rõ ràng không 

thực tế, trong đó đã xem xét dến các hoàn cảnh đã biết. 

Có thể tránh đƣợc 

(possibly 

avoidable) 

Không có sai sót trong việc kê đơn, tuy nhiên có thể đã tránh 

đƣợc biến cố nếu nhân viên y tế tiến hành một nỗ lực vƣợt 

quá các yêu cầu thƣờng quy (an effort exceeding the 

obligatory demands). 

Không tránh đƣợc 

(not avoidable) 

Biến cố không thể phòng tránh đƣợc bởi bất cứ phƣơng tiện 

hợp lý nào (any reasonable means), hoặc biến cố không dự 

đoán đƣợc trƣớc (unpredictable event) trong quá trình điều 

trị hoàn toàn phù hợp với thực hành y khoa tốt (good 

medical practice). 

Không đánh giá 

đƣợc (unevaluable) 

Không thu thập đƣợc dữ liệu cần thiết để phân loại hoặc các 

bằng chứng không thống nhất. 
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Công cụ này dựa trên một tiêu chí chung chung “phản ứng sẽ không xảy ra 

nếu cán bộ nhân viên y tế sử dụng các biện pháp phòng tránh phù hợp”, phân loại 

phòng tránh đƣợc đƣợc trình bày trong bảng 1.1 [30]. 

Công cụ của Hallas có ƣu điểm là cho phép đánh giá chung toàn bộ quá 

trình điều trị và không loại trừ bất cứ một nguyên nhân nào dẫn đến tính phòng 

tránh đƣợc, điều có thể xảy ra nếu sử dụng một bộ tiêu chí chi tiết đã định trƣớc, 

mặt khác cũng cho phép phân tích loại sai sót theo bộ thuật ngữ về phản ứng bất 

lợi của thuốc của WHO (WHO Adverse Drug Reaction- WHO ART) [42]. 

Nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là phụ thuộc nhiều vào ngƣời đánh giá do ít 

đƣa ra các gợi ý về sai sót có thể xảy ra hoặc cần lƣu ý. Cách đánh giá này đƣợc 

sử dụng trong nghiên cứu của Lovborg và cộng sự (2012) trên các ADR đƣợc 

báo cáo ở Thụy Điển [42] và nghiên cứu của Temple và cộng sự trên nhi khoa 

(2004) [56]. 

 Bộ tiêu chí của Schumock và Thorton và các biến thể của nó 

Bảng 1.2. Các tiêu chí nguyên bản của Schumock và Thornton để đánh giá 

khả năng phòng tránh đƣợc của một AE [54] 

Biến cố được đánh giá là phòng tránh được nếu có nhiều hơn hoặc bằng 

một câu trả lời có cho các câu hỏi sau đây: 

1. Thuốc có liên quan đến ADR không đƣợc nhận định là phù hợp với tình 

trạng lâm sàng của bệnh nhân? 

2. Liều dùng, đƣờng dùng và tần suất sử dụng thuốc không phù hợp với 

tuổi, cân nặng và mức độ bệnh lý (disease state) của bệnh nhân? 

3. Các theo dõi điều trị yêu cầu hoặc các xét nghiệm lâm sàng cần thiết 

khác đã không đƣợc tiến hành? 

4. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng hoặc phản ứng với thuốc đƣợc sử dụng? 

5. Phản ứng có liên quan đến một tƣơng tác thuốc? 

6. Có ghi nhận đƣợc nồng độ thuốc ở ngƣỡng độc tính trong huyết tƣơng? 

7. Phản ứng có liên quan đến việc bệnh nhân kém tuân thủ? 
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Trong các nghiên cứu về sau, bộ tiêu chí này đã đƣợc điều chỉnh ở một số 

điểm để đánh giá đƣợc một cách toàn diện hơn.  Cụ thể, trong nghiên cứu của 

Dormann và cộng sự (2004), trong trƣờng hợp “Không có một cách điều trị thay thế 

khác (ví dụ trong trƣờng hợp thuốc ung thƣ) hoặc lợi ích của việc điều trị  với thuốc 

gây ra biến cố lớn hơn nguy cơ” thì việc để xảy ra các AE đƣợc đánh giá là “có thể 

chấp nhận đƣợc” [85]. Ducharme và cộng sự (2006) lại điều chỉnh tiêu chí số 4 để 

đánh giá trên tiền sử dị ứng của cả nhóm thuốc chứ không chỉ trên thuốc đó, mặt 

khác tiêu chí thứ 6 đề cập đến cả các kết quả xét nghiệm thể hiện độc tính của 

thuốc, ví dụ nhƣ nồng độ K+ trong máu tăng cao [84]. Bộ tiêu chí này đƣợc sử dụng 

trong nghiên cứu về đặc tính phòng tránh đƣợc của AE của Gholami và cộng sự 

(1999) [27] và nghiên cứu về sai sót trong sử dụng thuốc của Tanti Ami và cộng sự 

(2013) [55] từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR. 

 Thang đánh giá khả năng phòng tránh đƣợc của Pháp đƣợc đƣa ra bởi 

Imbs và cộng sự (1998) [66], sau đó đƣợc phát triển bởi Olivier và cộng sự (2005) 

[48] 

Sau khi đánh giá từng mục (xem bảng 1.3), tổng điểm thu đƣợc nằm trong 

khoảng từ -11 đến +18. Trong cách đánh giá nguyên bản của Imbs và cộng sự, tổng 

điểm dƣơng gợi ý rằng ADR là phòng tránh đƣợc và ngƣợc lại với tổng điểm âm. 

Cách đánh giá của Olivier và cộng sự chi tiết hơn với 3 phân loại: “hoàn toàn không 

phòng tránh đƣợc” nếu điểm tổng ≤ -2, “có tiềm năng phòng tránh đƣợc” nếu điểm 

tổng nằm trong khoảng từ -1 đến +8 và “hoàn toàn phòng tránh đƣợc” nếu điểm 

tổng  +9. Thang điểm này có ƣu điểm là khá chi tiết tuy nhiên còn cần xem xét về 

cách phân bổ điểm số cho các tiêu chí cũng nhƣ rút gọn lại các tiêu chí không cần 

thiết, mặt khác độ tin cậy giữa các chuyên gia đánh giá còn thấp (0,11) [48]. 

Cách đánh giá của Olivier dựa trên thang điểm này đƣợc áp dụng trong 

nghiên cứu về AE của thuốc giảm đau trên CSDL CGD thực hiện bởi Cazacu Irina 

và cộng sự (2015) [20]. 
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Bảng 1.3. Thang đánh giá của Pháp nhằm lƣợng giá khả năng phòng tránh 

đƣợc của một ADR [66] 

 Điểm 

Thuốc
a  

Kiến thức về thuốc và vai trò có thể có của thuốc trongviệc 

xuất hiện ADR: 
 

Là giả thiết, còn tranh cãi +1 

Là vấn đề đáng lo ngại, đƣợc nêu ra rộng rãi bởi các bài viết 

hoặc nghiên cứu đang tiến hành 
+2 

Mối quan hệ nhân quả đã đƣợc làm rõ +3 

Truyền thông về vấn đề này  

Khuyến cáo là vô hại 0 

Lo ngại +2 

Đáng lƣu ý về nguy cơ +3 

Bệnh nhân  

Ca lâm sàng: các yếu tố  nguy cơ  

Không có yếu tố nguy cơ 0 

Yếu tố nguy cơ khó xác định +2 

Yếu tố nguy cơ dễ xác định +3 

Sử dụng thuốc  

Tuân thủ tốt hoặc không có các khuyến cáo về tuân thủ/thận 

trọng đóng vai trò nào trong việc xảy ra ADR 
0 

Bệnh nhân gặp khó khăn trong tuân thủ điều trị +2 

Không tuân thủ cách sử dụng thuốc dễ đƣợc áp dụng, có thể do 

bệnh nhân hoặc ngƣời kê đơn 
+3 

Kê đơn  

Điều kiện kê đơn  

Bắt buộc phải kê đơn cho bệnh nhân -12 

Việc kê đơn có thể không hợp lý nhƣng chấp nhận đƣợc -4 
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Không cần thiết hoặc chống chỉ định +3 

Xử lý tác dụng không mong muốn  

Tốt : ngăn chặn hoặc giảm tác dụng không mong muốn 0 

Không hợp lý +2 

Không xử trí, làm tăng nặng tác dụng không mong muốn +3 

a. Việc lƣợng giá này chỉ xem xét những kiến thức và thông tin có sẵn ở 

thời điểm xảy ra phản ứng, có tính đến các dữ liệu lâm sàng có sẵn của 

bệnh nhân ở thời điểm này. 

o Sử dụng thuật ngữ về phản ứng có hại của thuốc của WHO 

Bộ thuật ngữ WHO-ART có sẵn các phân bậc và 4 mức độ khác nhau: Hệ 

cơ quan bị ảnh hƣởng (System Organ Class - SOC mức độ 1), thuật ngữ mức độ 

nặng (High level term, HLT, mức độ 2), thuật ngữ ƣu tiên (Preferred term- PT, mức 

độ 3), thuật ngữ bao hàm (Included term- IT, mức độ 4). Các thuật ngữ mức độ 

nặng HLT về “vấn đề liên quan đến ME” bao gồm 38 thuật ngữ bao hàm IT. Nhƣ 

vậy, báo cáo ADR nhận đƣợc sẽ đƣợc đánh giá để xác định các thuật ngữ này, đồng 

thời xác định đƣợc sự có mặt của ME và loại ME. Cách đánh giá này gặp ở nghiên 

cứu của Yeonju Woo và cộng sự (2014) [64], thích hợp với quy trình xử lý báo cáo 

ADR ở Hàn Quốc. 

o  Đánh giá dựa trên bản tóm tắt đặc tính sản phẩm (Summary of 

Product Characteristic– SmPC) 

Một số nghiên cứu sử dụng SmPC nhƣ một tiêu chuẩn để xác định khả năng 

phòng tránh đƣợc của ADR hay ME. Việc sử dụng thuốc không phù hợp với SmPC 

cho thấy ME đã xảy ra[34] [55]. Việc đánh giá này phụ thuộc vào ƣu nhƣợc điểm 

của bản thân SmPC nhƣ có thông tin chi tiết nhƣng chƣa thống nhất, không rõ ràng 

và không hữu ích [86] [87]. Một số nghiên cứu áp dụng quy trình đánh giá kết hợp 

giữa so sánh với SmPC và việc rà soát các trƣờng hợp mà việc sử dụng thuốc là “off 

label” hoặc không có thuốc tốt hơn để thay thế hoặc cân nhắc đến tình hình dịch tễ 

đặc biệt [34].  
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Một số bộ tiêu chí đã đƣợc kiểm tra mức độ đồng thuận, tuy nhiên rất khó 

để đánh giá độ chính xác, độ nhạy và độ đặc hiệu của các bộ tiêu chí này [29]. Do 

đó, rất khó so sánh tỷ lệ phát hiện ME giữa các nghiên cứu, thậm chí khi tiến hành 

trên cùng một loại CSDL. Nhận thấy việc thiếu một bộ tiêu chí chuẩn để đánh giá 

khả năng phòng tránh đƣợc của AE, dự án Theo dõi Dƣợc phẩm của WHO đã phát 

triển một phƣơng pháp mới dựa trên các tiêu chí phòng tránh đƣợc, gọi là “phƣơng 

pháp P” (P-method, PM), đƣợc thiết kế đặc biệt để phát hiện ME một cách hệ thống 

từ các báo cáo ca đơn lẻ về AE/ADR [18], [62]. 

 Phƣơng pháp P 

Phƣơng pháp này có thể áp dụng cho bất cứ một AE nào đƣợc báo cáo khi 

mối quan hệ giữa phản ứng và thuốc nghi ngờ đã đƣợc xác nhận thông qua đánh giá 

mối quan hệ nhân quả [62].  

Phƣơng pháp P cho phép đánh giá toàn bộ quá trình sử dụng thuốc từ kê 

đơn đến theo dõi bệnh nhân, nhằm phát hiện bất cứ nguy cơ nào có thể gia tăng tỷ lệ 

gặp AE/ADR [62]. Các nguy cơ này cấu thành 20 tiêu chí dùng để đánh giá khả 

năng phòng tránh đƣợc của AE (Phụ lục 2) bao gồm: các yếu tố nguy cơ liên quan 

đến thực hành nghề nghiệp (Professional practice– Pr)  ứng với các tiêu chí 1 đến 

16; hành vi của bệnh nhân (Patient– Pa) ứng với các tiêu chí 19, 20; và chất lƣợng 

thuốc (Product– Pd) ứng với các tiêu chí 5, 6, 17 và 18. Ngƣời nghiên cứu tiến hành 

trả lời “có”, “không”, “không rõ” và “không áp dụng đƣợc” cho 20 câu hỏi về mỗi 

AE. Mỗi nguyên nhân của AE có thể tƣơng ứng với nhiều tiêu chí khác nhau, ví dụ 

khi nguyên nhân gây AE là vấn đề về liều, các tiêu chí liên quan cần xem xét là 1, 

2, 3, 4, 9, 10, 12, 13 và 16. Nếu nguyên nhân của AE liên quan đến thời gian, cần 

lƣu ý đến các tiêu chí 3, 4, 7 và 15 [18], [62]. 

Một tiêu chí đƣợc chọn là “không áp dụng đƣợc” nếu nhƣ sai sót không 

thực sự ảnh hƣởng đến AE (ví dụ nhƣ việc dùng đồng thời 2 thuốc với thành phần 

tƣơng tự không liên quan đến khả năng xuất hiện phản ứng dị ứng). Một tiêu chí 

đƣợc chọn là “không đánh giá đƣợc” nếu không có thông tin hoặc thông tin không 

đủ để đánh giá (ví dụ nhƣ phản ứng dị ứng kháng sinh nhóm penicillin nhƣng không 
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có thông tin về tiền sử dị ứng), hoặc trƣờng hợp mà các thông tin từ tài liệu có sự 

mâu thuẫn (ví dụ nhƣ một thuốc đƣợc dùng rộng rãi trên trẻ em dù không có chỉ 

định trên bệnh nhi) [18]. 

Mỗi báo cáo sau đó đƣợc đánh giá là “phòng tránh đƣợc”, “không phòng 

tránh đƣợc” và “không đánh giá đƣợc”, theo quy ƣớc nhƣ sau: 

– Một AE đƣợc đánh giá là “phòng tránh đƣợc” nếu ít nhất một tiêu chí 

đƣợc xác định. Tiêu chí này có thể gắn với: Thực hành nghề nghiệp “professional 

practice” (Pr), chất lƣợng thuốc “Product” (Pd) hoặc bệnh nhân “Patient” (Pa). Mỗi 

AE có thể có liên quan đến một vài tiêu chí. 

– AE đƣợc đánh giá là “không phòng tránh đƣợc” nếu không có tiêu chí nào 

đƣợc xác định.  

– AE đƣợc đánh giá là “Không đánh giá đƣợc” nếu nhƣ có bất cứ một tiêu 

chí nào là “không rõ” [18].  

Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của PM cho thấy độ đồng thuận giữa các 

chuyên gia ở mức “khá đồng thuận” (“fair”), tƣơng tự với mức độ đồng thuận trong 

các nghiên cứu khác xác định pAE thông qua sử dụng một bộ tiêu chí định trƣớc, ví 

dụ nhƣ bộ tiêu chí của Schumock and Thornton hay bộ tiêu chí Pháp [15], [16], 

[19], [48].  

1.3. Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR ở Việt Nam 

1.3.1. Hoạt dộng Cảnh giác Duợc tại Việt Nam 

Năm 1994, Trung tâm theo dõi ADR Hà Nội đƣợc thành lập, mở đầu cho 

công tác theo dõi ADR ở Việt Nam. Năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên thứ 

56 của Hệ thống giám sát thuốc quốc tế của Tổ chức y tế thế giới. Năm 2009, Trung 

tâm quốc gia về Thông tin thuốc và Phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI & 

ADR Quốc gia) đƣợc thành lập và kể từ năm 2010, trung tâm bắt đầu hoạt động thu 

nhận, xử lý, thẩm định và lƣu trữ tất cả các báo cáo ADR tự nguyện đƣợc gửi về từ 

các cơ sở điều trị và các đơn vị khác trong cả nƣớc [70]. Các thông tin tổng hợp và 

phân tích đƣợc từ các báo cáo ADR đƣợc phản hồi cho cơ quan chức năng và cơ sở 

y tế để có những biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Mặt 
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khác, dữ liệu thu đƣợc từ các báo cáo tự nguyện cũng đƣợc mã hóa và gửi đến 

Trung tâm theo dõi Uppsala (xem hình 2.1). 

      

Hình 1.2. Quy trình thu thập và phản hồi thông tin trong CGD [12] 

Chú thích: UMC: Trung tâm theo dõi Uppsala (Uppsala Monitoring Centre). 

1.3.2. Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam 

Các báo cáo ADR tự nguyện đƣợc thu nhận, xử lý và lƣu trữ tạo thành cơ 

sở dữ liệu báo cáo ADR. Số lƣợng báo cáo ADR tự nguyện nhận đƣợc tại Trung 

tâm DI & ADR Quốc gia tăng lên đáng kể trong vòng hơn 10 năm qua, từ 717 báo 

cáo năm 2003 đến 6013 báo cáo năm 2013 [70]. Chỉ tính riêng năm 2014, Trung 

tâm DI & ADR Quốc gia và Trung tâm DI & ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh đã 

tiếp nhận và xử lý tổng cộng 8513 báo cáo (đạt 94,9 báo cáo/1 triệu dân, gần bằng 

50% so với tỷ lệ tiêu chuẩn của hệ thống CGD có hiệu quả của WHO là 200 báo 

cáo/1 triệu dân). Trong số đó, có 98,8% báo cáo liên quan đến ADR, 0,1% báo cáo 

liên quan đến chất lƣợng thuốc và chƣa có báo cáo có chủ đích về ME [13]. 
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Mỗi báo cáo ADR bao gồm 4 nhóm thông tin chính: thông tin về bệnh 

nhân, thông tin về thuốc nghi ngờ, thuốc dùng đồng thời, thông tin về ADR và 

thông tin về ngƣời báo cáo (Phụ lục 1) [5]. 

Một số nghiên cứu đã tiến hành đánh giá chất lƣợng báo cáo ADR trong 

CSDL ở Việt Nam. Điểm chất lƣợng báo cáo trung bình trong ba năm 2011–2013 ở 

mức tƣơng đối cao (đều ở mức > 0,8). Tỷ lệ báo cáo tốt ở mức cao (khoảng 70%). 

Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể các báo cáo thiếu các thông tin cần thiết. 

Nghiên cứu đánh giá các báo cáo nhận đƣợc năm 2013 cho thấy có 17,6% báo cáo 

thiếu thông tin về liều dùng; 13,3% báo cáo thiếu thông tin về thời gian; 12,4% báo 

cáo thiếu thông tin về hậu quả của ADR; 11,5% báo cáo thiếu thông tin về chỉ định; 

tuổi và giới tính của bệnh nhân không đƣợc báo cáo trong 2,7% và 4,2% báo cáo 

[8]. 

Quy trình xử lý báo cáo ADR nhận đƣợc tại Trung tâm DI & ADR đƣợc 

trình bày trong hình 1.3. 

Sau khi thu nhận, báo cáo ADR sẽ đƣợc các chuyên viên của trung tâm 

phân loại thành báo cáo nghiêm trọng (bao gồm báo cáo khẩn) và báo cáo không 

nghiêm trọng theo tiêu chí sau: 

 Báo cáo khẩn bao gồm báo cáo ADR dẫn đến hậu quả tử vong; đe dọa tính 

mạng, đã can thiệp xử trí nhƣng ngƣời bệnh chƣa hồi phục; đe dọa tính mạng, ngƣời 

bệnh đang hồi phục nhƣng phản ứng xảy ra thành chuỗi với một thuốc hoặc một lô 

thuốc trong một thời gian ngắn (3 báo cáo trở lên). 

 Báo cáo nghiêm trọng đƣợc xác định là khi ADR dẫn đến tử vong; đe dọa 

tính mạng; buộc ngƣời bệnh phải nhập viện để điều trị hoặc kéo dài thời gian nằm 

viện của ngƣời bệnh; để lại di chứng nặng nề hoặc vĩnh viễn cho ngƣời bệnh; gây dị 

tật bẩm sinh ở thai nhi; hoặc bất kỳ ADR đƣợc cán bộ y tế nhận định là gây ra hậu 

quả nghiêm trọng về mặt lâm sàng [12]. 

 Báo cáo thƣờng: là các báo cáo không thuộc hai loại trên.  
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Hình 1.3. Quy trình xử lý báo cáo ADR tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia [12] 

Sau khi sơ bộ phân loại, báo cáo đƣợc gửi đến các chuyên gia thẩm định. 

Chỉ định (lí do dùng thuốc) đƣợc phân loại theo mã quốc tế về bệnh ICD – 10 

(International Classification of Disease). ADR đƣợc phân loại theo Danh pháp phản 

ứng có hại của thuốc WHO – ART (WHO Adverse Reaction Terminology). Mối 

quan hệ nhân quả giữa thuốc đƣợc đánh giá theo 6 mức của thang WHO: 1– Chắc 

chắn; 2– Có khả năng; 3– Có thể; 4– Không chắc chắn; 5– Chƣa phân loại đƣợc;  

6– Không thể phân loại đƣợc. Trong trƣờng hợp báo cáo nghiêm trọng, bƣớc này 

đƣợc thực hiện bởi chuyên viên của Trung tâm DI & ADR Quốc gia. Trong trƣờng 

hợp báo cáo khẩn, mối quan hệ nhân quả giữa thuốc đƣợc ƣu tiên đánh giá trƣớc khi 

tiến hành tra cứu mã ICD – 10 và danh pháp WHO – ART để hoàn thiện biên bản 

thẩm định [12].  

Báo cáo tổng kết (quí, năm) 

Báo cáo ADR 

BC không 

nghiêm trọng 
BC nghiêm 

trọng 

Kết quả thẩm 

định 3 lần 

Kết quả thẩm định 
độc lập 

BC khẩn 

Kết quả thẩm 
định lần 2 và 3 

Phiếu phản hồi cá nhân bc 

Kết quả thẩm 
định lần 1 

Kết quả tổng hợp (quí, năm) 



21 

 

Nhƣ vậy, sau khi đƣợc xử lí và thẩm định, báo cáo đƣợc đánh giá lại thông 

tin về mức độ nghiêm trọng của ADR và có thêm thông tin về thuật ngữ tiếng Anh 

của ADR, mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và ADR, tƣơng tác thuốc (nếu có) và 

các ý kiến đánh giá khác của chuyên gia về báo cáo. 

Mặc dù còn một số hạn chế về chất lƣợng thông tin, CSDL báo cáo ADR 

này đã thể hiện khả năng của mình trong việc phát hiện tín hiệu cảnh giác dƣợc 

thông qua nhiều nghiên cứu trên một thuốc cụ thể nhƣ allopurinol [2], ceftriaxon 

[10] hoặc một nhóm thuốc cụ thể nhƣ thuốc cản quang chứa iod [11] và thuốc điều 

trị lao [6]. Những nghiên cứu về tín hiệu cảnh giác dƣợc về một phản ứng cụ thể 

cũng đang đƣợc tiến hành. Thông tin từ CSDL ở Việt Nam đƣợc mã hóa và gửi đến 

CSDL CGD VigiBase của Trung tâm giám sát Uppsala cũng giúp phát hiện các tín 

hiệu về thuốc – ADR. 
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CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  Đối tƣợng nghiên cứu 

Báo cáo ADR tự nguyện đƣợc cán bộ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh 

gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia. Mỗi báo cáo bao gồm 4 nhóm thông tin 

chính: thông tin về bệnh nhân, thông tin về thuốc nghi ngờ, thuốc dùng đồng thời, 

thông tin về ADR và thông tin về ngƣời báo cáo (Phụ lục 1) [5]. Sau khi đƣợc xử lý 

và thẩm định, báo cáo đƣợc đánh giá lại thông tin về mức độ nghiêm trọng của 

ADR và có thêm thông tin về thuật ngữ WHO – ART của ADR, mối quan hệ nhân 

quả giữa thuốc và ADR, tƣơng tác thuốc (nếu có) và các ý kiến đánh giá khác của 

chuyên gia về báo cáo [12]. Mặc dù có tên “báo cáo ADR”, những báo cáo này thực 

chất là các báo cáo về “biến cố bất lợi của thuốc” – AE mà ngƣời báo cáo “nghi 

ngờ là ADR” (suspected adverse drug reaction). Vì vậy, trong nghiên cứu này, cụm 

từ AE đƣợc sử dụng thay cho cụm ADR khi đề cập đến ADR đƣợc mô tả trong các 

báo cáo. 

 Tiêu chuẩn lựa chọn: báo cáo nhận đƣợc trong khoảng thời gian từ 

16/12/2013 đến ngày 16/02/2014.  

 Tiêu chuẩn loại trừ:  

o Báo cáo liên quan đến các trƣờng hợp tự tử, thử test phản ứng kháng 

sinh, báo cáo trực tiếp về vấn đề chất lƣợng thuốc, báo cáo có quy kết mối quan 

hệ thuốc – AE/ADR là “không chắc chắn”, “chƣa phân loại đƣợc” và “không 

thể phân loại đƣợc” (gọi chung là báo cáo không phải về AE); 

o Báo cáo không đủ thông tin để đánh giá: gồm các báo cáo không có 

thông tin về biến cố bất lợi và/hoặc thông tin về hoạt chất sử dụng và/hoặc thông 

tin về lí do sử dụng thuốc; 

o Báo cáo mà tất cả các thuốc nghi ngờ gây ra phản ứng đều không có tài 

liệu đối chiếu trong danh mục tài liệu đối chiếu đã xác định (tham khảo mục 

2.2.1).  



23 

 

2.2.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

Mô tả hồi cứu dữ liệu.  

Quy trình nghiên cứu đƣợc mô tả trong sơ đồ sau: 

 

Hình 2.1. Quy trình nghiên cứu 

Lấy mẫu nghiên cứu 

Báo cáo nhận đƣợc từ 16/12/2013- 

15/2/2014 

Báo cáo không phải là AE; 
Báo cáo không đủ thông tin 

để đánh giá; 
Báo cáo không có tài liệu đối 
chiếu cho bất cứ thuốc nghi 

ngờ nào. 

Phân tích các báo cáo nghi ngờ có ME 

 (Bao gồm báo cáo có và có thể có ME) 

Loại báo cáo theo tiêu chuẩn loại trừ 

Nghiên cứu viên so sánh việc dùng 

thuốc với tài liệu đối chiếu 

bằng phƣơng pháp PM 

 

Lấy ý kiến chuyên gia 

Các chuyên gia đánh giá mối liên quan 

giữa ME và AE 

 ( 

 

Phân tích các báo cáo nghi ngờ có mối 

liên quan ME và AE 

 (Bao gồm có và có thể  

có mối liên quan) 

 ( 

Báo cáo không phát hiện ME 

Báo cáo không quy kết 

là có ME 

Báo cáo không có mối liên 

quan ME-AE 
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2.2.1. Mục tiêu 1: Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc từ cơ sở dữ liệu ở 

Việt Nam 

Sau khi đƣợc chọn vào nghiên cứu, các báo cáo ADR đƣợc đánh giá phát 

hiện ME bằng cách đối chiếu các thông tin về sử dụng thuốc trên báo cáo với tài 

liệu đối chiếu theo bộ 20 tiêu chí PM của WHO (Phụ lục 2).  

Quá trình đánh giá đƣợc thực hiện theo 3 bƣớc nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Đánh giá từng tiêu chí: 

Nghiên cứu viên đối chiếu việc sử dụng thuốc đƣợc ghi trong mỗi báo cáo 

với tài liệu đã định trƣớc, sau đó đánh giá mỗi tiêu chí theo 4 lựa chọn trả lời là 

“có”, “có thể”, “không” và “không áp dụng đƣợc”. Cách đánh giá này đã đƣợc thay 

đổi so với nguyên bản trong phƣơng pháp P của WHO: mỗi tiêu chí đƣợc phân loại 

là “có”, “không”, “không rõ” và “không áp dụng đƣợc” 

 Chuyên luận thuốc làm tài liệu đối chiếu đƣợc xem xét lần lƣợt theo thứ tự 

ƣu tiên sau: 

o Chuyên luận trong Vidal 2014–2015 Việt Nam [7]/Mims Online [68] của 

biệt dƣợc đƣợc báo cáo; 

o Chuyên luận trong Vidal 2014–2015 Việt Nam [7]/Mims Online [68] của 

biệt dƣợc gốc có cùng hoạt chất, dạng bào chế với biệt đƣợc đƣợc báo cáo. Các 

biệt dƣợc này đƣợc lấy từ “Danh mục công bố Biệt dƣợc gốc từ đợt 1– đợt 11 

BYT” [69]; 

o Dƣợc thƣ quốc gia Việt Nam 2009 [3]; 

o Tóm tắt thông tin sản phẩm (SPC) tại Anh [73], Pháp [83] và Mỹ [80] 

của biệt dƣợc có cùng hoạt chất, dạng bào chế với biệt đƣợc đƣợc báo cáo; 

o Micromedex 2.0 [71]. 

 Đối với thuốc phối hợp nhiều hoạt chất, nếu không có thuốc cùng hoạt chất, 

dạng bào chế và tỷ lệ phối hợp trong danh sách trên đƣợc xét là không tìm thấy tài 

liệu đối chiếu.  

 Đối với thuốc nghi ngờ là kháng sinh, tiêu chí số 8 “sai chỉ định” đƣợc đánh 

giá dựa trên nguyên tắc sau:  
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o Trả lời “có” (chỉ định đƣợc đánh giá là không phù hợp) trong trƣờng hợp 

kháng sinh là chống chỉ định trên bệnh nhân và/hoặc thông tin trên báo cáo 

không cho thấy nguy cơ nhiễm khuẩn; 

o Trả lời “có thể” trong trƣờng hợp kháng sinh không phải là chống chỉ 

định trên bệnh nhân và thông tin trên báo cáo cho thấy có nguy cơ nhiễm khuẩn 

nhƣng không rõ bệnh nhân có thực sự có nhiễm khuẩn hay không; 

o Trả lời “không” trong trƣờng hợp kháng sinh sử dụng không phải là 

chống chỉ định  trên bệnh nhân và thông tin trên báo cáo cho có xuất hiện nhiễm 

khuẩn và/hoặc lí do dùng thuốc nằm trong các chỉ định của chuyên luận thuốc 

dùng để đối chiếu.  

  Tiêu chí số 12 đƣợc điều chỉnh từ “tƣơng tác thuốc-thuốc” nhƣ nguyên bản 

của PM thành “tƣơng tác thuốc” nói chung và đƣợc đánh giá phần mềm 

Stockley’s Drug Interaction Checker [67] theo 4 mức độ tƣơng tác: 

o Trả lời có” nếu có tƣơng tác mức độ 1 “đe dọa tính mạng hoặc chống chỉ 

định”; 

o Trả lời “có thể” nếu không có tƣơng tác mức độ 1 và có tƣơng tác mức 

độ 2 “cần chỉnh liều hoặc theo dõi chặt chẽ”; 

o Trả lời “không” nếu không phát hiện tƣơng tác hoặc chỉ có tƣơng tác 

mức độ 3: “Đƣa ra hƣớng dẫn về các tác dụng không mong muốn có thể gặp 

và/hoặc cân nhắc một số theo dõi” hoặc tƣơng tác mức độ 4: “ không có tƣơng 

tác có ý nghĩa lâm sàng”.  

 Tiêu chí số 13 về trùng lặp trị liệu đƣợc đánh giá bằng cách xem xét tất cả 

các thuốc có cùng thời gian sử dụng đƣợc ghi nhận trong báo cáo. Báo cáo đƣợc xác 

định là có trùng lặp trị liệu nếu bệnh nhân đƣợc dùng đồng thời hai thuốc có cùng 

hoạt chất hoặc một cặp hoạt chất cùng đích tác dụng có trong danh sách “Trùng lặp 

trị liệu không cần thiết” (Unnecessary therapeutic duplication) của Home Health 

Centre (Phụ lục 3) [75].  
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 Tiêu chí số 20 về “bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn” đƣợc đánh giá bằng 

cách đối chiếu với “Danh mục thuốc không kê đơn”, ban hành kèm theo Thông tƣ 

08/2009/TT–BYT của Bộ Y tế ngày 01 tháng 7 năm 2009 [4].  

Bƣớc 2: Xếp loại báo cáo 

Sau khi tổng hợp kết quả các câu trả lời, báo cáo đƣợc xếp loại là báo cáo 

“nghi ngờ có ME” hoặc báo cáo “không có ME” theo tiêu chí đặt ra trong bảng 2.1: 

Bảng 2.1. Cách xếp loại xác định ME 

Xếp loại báo cáo Tiêu chí 

Nghi ngờ 

có ME 

Khẳng định 

có ME 

Có câu trả lời là “có” ở một hoặc nhiều tiêu chí.  

Mỗi tiêu chí nhƣ vậy đƣợc tính là một ME.  

Có thể  

có ME 

Chỉ có câu trả lời là “có thể” ở một hoặc nhiều tiêu 

chí, không có câu trả lời nào là “có”.  

Mỗi tiêu chí nhƣ vậy đƣợc tính là một ME.  

Không có ME 
Tất cả các câu trả lời đều là “không” hoặc “không 

đánh giá đƣợc”.  

Bƣớc 3: Lấy ý kiến chuyên gia về các báo cáo “nghi ngờ có ME” 

Các báo cáo “nghi ngờ có ME” xác định bằng PM đƣợc chuyển cho nhóm 

chuyên gia gồm 1 chuyên gia về cảnh giác dƣợc, 1 chuyên gia về dƣợc lý và cảnh 

giác dƣợc và 1 chuyên gia về dƣợc lâm sàng thẩm định lại. Quy trình này của 

nghiên cứu độc lập với quy trình thẩm định báo cáo ADR thƣờng quy tại Trung tâm 

DI&ADR quốc gia. Trong trƣờng hợp việc sử dụng thuốc đƣợc đánh giá là hợp 

lý/thƣờng quy thì báo cáo đƣợc quy là “không có ME” (Phụ lục 8).  

2.2.2. Mục tiêu 2: Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc có mối quan hệ với 

biến cố bất lợi được báo cáo 

 Thông tin về ME phát hiện đƣợc sẽ đƣợc ghi chép lại (phụ lục 4), sau đó 

chuyển cho nhóm 2 chuyên gia gồm 1 chuyên gia về dƣợc lý, cảnh giác dƣợc và 1 

chuyên gia về dƣợc lâm sàng kèm theo báo cáo gốc và biên bản thẩm định. Mối liên 
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quan giữa ME và AE đƣợc đánh giá độc lập sau đó trao đổi cho đến khi đi đến đồng 

thuận giữa 2 chuyên gia. 

 Nguyên tắc đánh giá: ME đƣợc coi là có mối quan hệ tới AE nếu việc 

không để xảy ra ME có thể dự phòng một phần hoặc hoàn toàn: 1, việc bệnh nhân 

dùng thuốc hoặc 2, việc xuất hiện AE trên bệnh nhân khi dùng thuốc. Nghiên cứu 

này chƣa xét tới tính khả thi của việc dự phòng ME trong thực tế. 

 Thang điểm đánh giá gồm ba mức: “Khẳng định có mối quan hệ ME–AE”, 

“Có thể có mối quan hệ ME–AE” và “Không có mối quan hệ ME–AE”.  

2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu tƣơng ứng với mục tiêu đề ra 

2.3.1. Chỉ tiêu nghiên cứu tương ứng với mục tiêu 1 

 Số lƣợng và tỷ lệ báo cáo nghi ngờ có ME trên tổng số báo cáo đƣợc đƣa 

vào đánh giá. 

 Số lƣợng và tỷ lệ báo cáo nghi ngờ có ME theo loại ME: sai liều dùng, bệnh 

nhân tự dùng thuốc kê đơn, lỗi cách dùng, tiền sử dị ứng với thuốc hoặc nhóm thuốc 

sử dụng, chỉ định sai, trùng lặp trị liệu, theo dõi lâm sàng/cận lâm sàng không phù 

hợp, tƣơng tác thuốc, sai khoảng thời gian dùng thuốc, kê đơn không phù hợp theo 

đặc điểm của bệnh nhân. 

 Thông tin về bệnh nhân:  

o Số báo cáo nghi ngờ có ME phân theo giới tính và độ tuổi bệnh nhân. 

Các lớp tuổi trẻ em đƣợc phân loại theo cách phân loại trong Pharmacotherapie 

nhƣ sau: trẻ sơ sinh: dƣới 1 tháng tuổi; trẻ 1 năm: từ 1 đến 12 tháng tuổi; trẻ nhỏ: 

từ 1 đến 6 tuổi; trẻ lớn: từ trên 6 đến 12 tuổi; thiếu niên: từ trên 12 đến 16 tuổi 

[76]. Đối tƣợng bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên đƣợc phân loại là ngƣời cao tuổi 

[28]. Còn lại, đối tƣợng bệnh nhân từ 17 đến 64 tuổi đƣợc phân vào nhóm tuổi 

ngƣời lớn. 

o Phân tích số lƣợng các báo cáo nghi ngờ có ME gặp theo nhóm tuổi của 

bệnh nhân; 

 Thông tin về thuốc sử dụng: 

o Số lƣợng và tỷ lệ báo cáo nghi ngờ có ME theo đƣờng dùng thuốc; 
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o Số lƣợng và tỷ lệ báo cáo nghi ngờ có ME theo họ dƣợc lý. Một họ dƣợc 

lý đƣợc xác định theo phân loại mã ATC bậc 3 [81]; 

o Các thuốc thƣờng gặp ME và các ME gặp phải khi sử dụng các thuốc đó.  

2.3.2. Chỉ tiêu nghiên cứu tương ứng với mục tiêu 2  

 Số báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME–AE; 

 Số lƣợng và báo cáo nghi ngờ mối quan hệ với ME – AE theo từng loại ME; 

 Thông tin về AE: 

o Số lƣợng ME theo mức độ nghiêm trọng của AE trong từng loại ME. 

Trong đó, mức độ nghiêm trọng đƣợc phân loại theo quy trình thẩm định của 

trung tâm DI & ADR, tiến hành theo hƣớng dẫn của WHO dựa trên cách phân 

loại của Hội nghị quốc tế về Hòa hợp các Yêu cầu kĩ thuật cho Đăng kí Dƣợc 

phẩm dùng cho ngƣời (International Conference on Harmonisation of technical 

requirements for registration of pharmaceuticals for human use) ICH–E2A. Báo 

cáo đƣợc xác định là nghiêm trọng khi ADR đƣợc ghi nhận trong báo cáo đó dẫn 

đến tử vong; đe dọa tính mạng; buộc ngƣời bệnh phải nhập viện để điều trị hoặc 

kéo dài thời gian nằm viện của ngƣời bệnh; để lại di chứng nặng nề hoặc vĩnh 

viễn cho ngƣời bệnh; gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi; hoặc bất kỳ ADR đƣợc cán 

bộ y tế nhận định là gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt lâm sàng [32]. 

o Phân bố báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME – AE theo hệ cơ quan bị 

ảnh hƣởng dựa vào thuật ngữ phản ứng có hại theo WHO – ART. Tổ chức cơ thể 

bị ảnh hƣởng đƣợc phân loại theo mã Phân nhóm hệ cơ quan bậc 1 (System 

Organ Class 1– SOC1) [59]; 

o Phân bố báo cáo theo nơi xảy ra phản ứng (tại nhà hay ở cơ sở y tế –

CSYT); 

 Loại ME về sử dụng kháng sinh nghi ngờ có mối quan hệ với AE.  

2.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Dữ liệu đƣợc nhập vào và quản lý bằng phần mềm Microsoft Access 2010 

sau đó đƣợc xử lý bằng phần mềm Microsoft Access 2010 và Microsoft Excel 2010. 
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Nghiên cứu sử dụng các hàm SUMIF, COUNTIF, COUNT trong Microsoft 

Excel để mô tả các biến nhận ≤ 3 giá trị nhƣ việc báo cáo có/nghi ngờ/ không có 

ME, có/nghi ngờ/ không có mối quan hệ ME-AE, giới tính bệnh nhân, địa điểm xảy 

ra phản ứng và mức độ nghiêm trọng của ME. Nghiên cứu sử dụng lệnh lọc, pivot 

table trong Microsoft Access và Microsoft Excel để mô tả các biến có nhiều giá trị 

hơn nhƣ họ dƣợc lý của thuốc, hoạt chất, nhóm tuổi bệnh nhân, loại sai sót và loại 

sai sót theo nhóm tuổi. Phân tích các họ dƣợc lý và các hoạt chất hay gặp nhất sử 

dụng chức năng lọc các giá trị lớn nhất của pivot table. Dữ liệu trùng lặp trong quá 

trình xử lý đƣợc loại bằng lệnh “Remove dublicates”. 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ 

Áp dụng quy trình đánh giá báo cáo nhƣ đã trình bày ở trên, thu đƣợc kết 

quả nhƣ sau: 

 

Hình 3.1. Số lƣợng báo cáo đƣa vào đánh giá và phân tích  

theo quy trình nghiên cứu 

Báo cáo không có ME (n = 12) 

Báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ 

ME-AE đƣợc đƣa vào phân tích 

(n = 85) 

 

BC khẳng định có mối quan hệ 

ME-AE (n = 60) 

 
BC có thể có mối quan hệ  

ME-AE (n = 25) 

 

Báo cáo nghi ngờ có ME đƣợc đƣa 

vào phân tích (n = 152) 

 

Báo cáo không có mối quan hệ 

ME-AE: n = 67 

BC khẳng định có ME (n = 127) 

 
BC có thể có ME (n = 25) 

 

Chuyên gia đánh giá 

tính hợp lý của  

việc sử dụng thuốc 

Phƣơng pháp P 

Báo cáo nhận đƣợc từ 16/12/2013-

15/02/2014 (n = 1013) Tổng báo cáo loại: n = 250 

Test phản ứng: n = 118 

Không rõ hoạt chất: n = 18 

Không rõ phản ứng: n = 15 

Không rõ lí do sử dụng: n = 56 

Môi liên quan thuốc-phản ứng 

không chắc chắn: n = 29 

Không có tài liệu đối chiếu: n = 16 

Báo cáo đƣợc đƣa vào đánh giá  

(n = 763) 

 

Báo cáo phát hiện ME theo các tiêu 

chí của phƣơng pháp P (n = 64) 

 

Báo cáo không có ME (n = 599) 

Loại báo cáo 

Chuyên gia đánh giá  

mối quan hệ  

ME-AE 
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3.1. Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc 

3.1.1. Số lượng báo cáo nghi ngờ có sai sót liên quan đến thuốc 

Xuất phát từ 1013 báo cáo nhận đƣợc trong giai đoạn 16/12/2013 – 

15/2/2014, 763 báo cáo đƣợc đƣa vào đánh giá sau khi loại báo cáo theo tiêu chuẩn 

loại trừ. Sử dụng PM, 164/763 báo cáo đƣợc phát hiện có ME. Sau khi tham khảo ý 

kiến chuyên gia, 12 trong số 164 báo cáo này đƣợc cho là không có ME (phụ lục 5) 

còn 152 báo cáo đƣợc đánh giá là nghi ngờ có ME (gồm 127 báo cáo khẳng định có 

ME và 25 báo cáo nghi ngờ có ME), chiếm 20% số báo cáo đƣợc đánh giá (xem 

hình 3.1).  

3.1.2. Loại sai sót ghi nhận được trong các báo cáo nghi ngờ có sai sót liên quan 

đến thuốc 

Tổng số 152 báo cáo nghi ngờ có ME liên quan đến 218 lƣợt ME – báo cáo 

đƣợc ghi nhận theo 11 loại sai sót đƣợc trình bày trong hình 3.2. Trƣờng hợp nhiều 

hơn hoặc bằng hai thuốc trong một báo cáo cùng mắc một loại ME sẽ đƣợc tính là 1 

lƣợt ME – báo cáo. Trong đó, 36/152 báo cáo có ME liên quan đến bệnh nhân (Pa) 

với loại ME bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn. Các ME liên quan đến thực hành 

nghề nghiệp (Pr) phát hiện đƣợc trên 140/152 báo cáo với các loại ME về liều dùng, 

cách dùng, chỉ định, tiền sử dị ứng, trùng lặp trị liệu, theo dõi lâm sàng/cận lâm 

sàng không phù hợp, kê đơn không phù hợp theo đặc điểm của bệnh nhân và sai 

khoảng thời gian dùng thuốc. 

 Nhận xét: Các ME thƣờng gặp nhất là sai sót về liều dùng (65 báo cáo, 

chiếm 42,8% các báo cáo nghi ngờ có ME), trong đó có 38/65 (58,4%) báo cáo có 

liều dùng cao hơn liều khuyến cáo. Tiếp theo là các sai sót về chỉ định (45 báo cáo, 

chiếm 29,6%), bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn (36 báo cáo, chiếm 23,7%), cách 

dùng (28 báo cáo, chiếm 18,4%). Sử dụng thuốc trên bệnh nhân có tiền sử dị ứng 

thuốc hoặc nhóm thuốc (16 báo cáo, 10,5%) và tƣơng tác thuốc (13 báo cáo, 8,6%) 

cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Các tƣơng tác đều xếp loại là “có thể” do không phải là 

tƣơng tác chống chỉ định và thƣờng là tƣơng tác dƣợc động học. Có ghi nhận các 

trƣờng hợp theo dõi cận lâm sàng/lâm sàng không phù hợp, sử dụng thuốc không 
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phù hợp với đặc điểm bệnh nhân (tuổi), sai khoảng thời gian dùng và đƣờng dùng 

thuốc. Do đặc thù của CSDL nghiên cứu, các sai sót về sản phẩm (chất lƣợng thuốc 

thấp, thuốc giả), sai sót do bệnh nhân không tuân thủ và các sai sót do thực hành 

nghề nghiệp khác hầu nhƣ không ghi nhận đƣợc trong mẫu nghiên cứu. 

 

3.1.3.Thông tin về bệnh nhân 

a, Thông tin chung về độ tuổi và giới tính của bệnh nhân 

Thông tin liên quan đến tuổi và giới tính của bệnh nhân đƣợc trình bày tóm 

tắt trong bảng 3.1. 

 Nhận xét:  

Hình 3.2: Số báo cáo nghi ngờ là ME theo loại sai sót ghi nhận đƣợc 

(n=152) 
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o Tỷ lệ bệnh nhân nữ (52,6%) trong các báo cáo nghi ngờ có ME cao hơn 

bệnh nhân nam, tuy nhiên không có sự khác biệt về tỷ lệ nam/nữ giữa hai nhóm.  

o Các báo cáo nghi ngờ có ME phân bố rộng khắp trên các đối tƣợng bệnh 

nhân từ 5 ngày tuổi đến 84 tuổi. Tỷ lệ báo cáo nghi ngờ với ME theo nhóm tuổi 

cũng đồng biến với tỷ lệ báo cáo đƣợc đánh giá theo mỗi nhóm, tuy nhiên nhóm 

trẻ em dƣới 2 tuổi có tỷ lệ báo cáo nghi ngờ có ME cao hơn tỷ lệ trong tổng số 

báo cáo đƣợc đánh giá (18,4% so với 13,5%). Nhìn chung, báo cáo tập trung ở 

ngƣời lớn (95 báo cáo; 62,5%), nhƣng vẫn có một số lƣợng đáng kể các báo cáo 

về đối tƣợng bệnh nhân là trẻ sơ sinh, trẻ 1 tuổi và trẻ nhỏ (dƣới 2 tuổi, 28 báo 

cáo; 18,4%), trẻ em (tổng cộng 36 báo cáo; 23,7%) và ngƣời cao tuổi (21 báo 

cáo; 13,8%).  

Bảng 3.1. Tuổi và giới tính của bệnh nhân trong các báo cáo đƣợc đánh giá 

và báo cáo nghi ngờ có liên quan đến ME 

Đặc điểm bệnh nhân 

Các báo cáo 

đƣợc đánh giá 

(n=763) 

Các báo cáo 

nghi ngờ có ME 

(n=152) 

Giới tính 

 Nữ 398 (52,2%) 80 (52,6%) 

 Nam 365 (47,8%) 72 (47,4%) 

 Không có thông tin 2 (0,6%) – 

Độ tuổi 

 Sơ sinh (< 1 tháng tuổi) 5 (0,7%) 1 (0,7%) 

 Trẻ 1 năm (> 1 tháng – 1 tuổi) 50 (6,6%) 13 (8,6%) 

 Trẻ nhỏ (> 1 tuổi – 2 tuổi) 48 (6,3%) 14 (9,2%) 

 Trẻ lớn (> 2 tuổi – 12 tuổi) 16 (2,1%) 5 (3,3%) 

 Thiếu niên (> 12 tuổi – 16 tuổi) 14 (1,8%) 3 (2,0%) 

 Ngƣời lớn (16 tuổi–59 tuổi) 527 (69,1%) 95 (62,5%) 

 Ngƣời cao tuổi (từ 65 tuổi) 103 (13,5%) 21(13,8%) 
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b, Loại sai sót ghi nhận được theo nhóm tuổi 

Bảng dƣới đây trình bày số báo cáo nghi ngờ có ME theo từng loại sai sót 

trong mỗi nhóm tuổi. Mỗi báo cáo có thể có nhiều hơn một loại sai sót và khi đó 

báo cáo đƣợc tính cho tất cả các loại sai sót phát hiện đƣợc. 

Bảng 3.2. Số lƣợng  báo cáo có từng loại ME theo nhóm tuổi 

Loại sai sót 
0-16 

tuổi 

17-64 

tuổi 

65-84 

tuổi 

Liều dùng 19 36 10 

Chỉ định 9 33 3 

Tự dùng thuốc kê đơn 8 27 1 

Cách dùng 9 16 3 

Tiền sử dị ứng với thuốc hoặc nhóm thuốc sử 

dụng 
1 15 – 

Tƣơng tác 3 5 5 

Trùng lặp điều trị – 7 – 

Theo dõi lâm sàng/ cận lâm sàng không phù hợp 2 2 – 

Kê đơn không phù hợp theo đặc điểm của bệnh 

nhân 
1 1 – 

Khoảng thời gian dùng thuốc – 1 – 

Đƣờng dùng thuốc – – 1 

Tổng số báo cáo n = 36 n = 95 n = 21 

 Nhận xét: Sai liều dùng là ME thƣờng gặp nhất ở cả 3 nhóm tuổi: chiếm 

19/36 báo cáo tƣơng ứng với 52,8% ở đối tƣợng trẻ em; 36/95 báo cáo tƣơng ứng 

với 37,9% ở đối tƣợng 17–64 tuổi; 10/21 báo cáo tƣơng ứng với 47,6% ở đối tƣợng 

ngƣời cao tuổi. Tuy nhiên ở ngƣời cao tuổi và trẻ em, số lƣợng báo cáo sai liều 

dùng chiếm tỷ lệ cao vƣợt trội so với các ME khác. 
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o Ngoài sai liều dùng, các loại ME đáng chú ý trên đối tƣợng trẻ em là các 

ME về chỉ định (9/33 báo cáo), cách dùng (9/33 báo cáo) và tự dùng thuốc kê 

đơn (8/33 báo cáo); trong khi ở ngƣời già lại là vấn đề tƣơng tác thuốc (5/21 báo 

cáo) và lỗi cách dùng (3/21 báo cáo). Đối với nhóm bệnh nhân 17–64 tuổi, các 

ME thƣờng gặp nhất sau liều dùng là chỉ định (33/95 báo cáo) và bệnh nhân tự 

dùng thuốc kê đơn (27/95 báo cáo). Các ME về lỗi cách dùng, tiền sử dị ứng 

cũng xuất hiện với tỷ lệ đáng kể.  

3.1.4. Thông tin về thuốc nghi ngờ có ME 

a. Đường dùng của thuốc nghi ngờ trong các báo cáo nghi ngờ có ME 

Tổng cộng 186 lƣợt thuốc nghi ngờ có ME đƣợc ghi nhận trong 152 báo 

cáo. Mỗi báo cáo có thể có các thuốc nghi ngờ có ME theo nhiều hơn 1 đƣờng 

dùng, khi đó báo cáo đƣợc tính cho tất cả các đƣờng dùng của thuốc nghi ngờ có 

ME. Tỷ lệ số báo cáo theo từng đƣờng dùng trên tổng số báo cáo đƣợc trình bày 

trong bảng dƣới đây. 

Bảng 3.3. Số báo cáo nghi ngờ có ME theo đƣờng dùng thuốc 

Đƣờng dùng Số báo cáo (n=152) Tỷ lệ (%) 

Uống 90 59,2 

Tiêm, truyền tĩnh mạch 52 34,2 

Tiêm bắp 13 8,6 

Đặt trực tràng 3 2,0 

Ngậm 1 0,7 

Không rõ 2 1,4 

 Nhận xét: Đƣờng dùng phổ biến nhất của thuốc nghi ngờ là đƣờng uống (90 

báo cáo, 59,2%), tĩnh mạch (52 báo cáo, 34,2%), tiêm bắp (13 báo cáo, 8,6%). 

Ngoài ra, cũng ghi nhận một số báo cáo nghi ngờ có ME với thuốc đƣợc sử dụng 

với đƣờng dùng tại chỗ.  
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b. Phân loại theo họ dược lý của các thuốc nghi ngờ có ME 

Tổng cộng 152 báo cáo nghi ngờ là ME có liên quan đến 186 lƣợt thuốc 

nghi ngờ có ME. Thông tin về các họ dƣợc lý hay gặp ME trong sử dụng đƣợc mô 

tả trong bảng 3.4.  

Bảng 3.4. Các nhóm dƣợc lý hay gặp sai sót trong sử dụng 

STT 
Mã 

ATC 

Nhóm thuốc 

 

Số báo cáo 

 

% Tổng số báo cáo 

nghi ngờ có ME (n=152) 

1 J01D  Kháng sinh nhóm beta-

lactam khác (*) 

39 25,7 

2 J01C Các kháng sinh nhóm 

beta-lactam, penicillin  

18 11,8 

3 J04A Các thuốc điều trị lao 16 10,5 

4 J01F Các macrolid, lincosamid 

và streptogramin 

13 8,6 

5 J01G Các aminoglycosid 12 7,9 

6 M01A Thuốc chống viêm và 

chống thấp khớp, không 

steroid 

11 7,2 

7 N02B Các thuốc giảm đau và hạ 

sốt khác (**) 

7 4,6 

8 J01X Các kháng sinh khác 7 4,6 

9 J01M Các quinolon 6 3,9 

10 J01E Các kháng sinh 

sulfonamid và 

trimethoprim 

6 3,9 

Chú thích: (*) Kháng sinh nhóm beta-lactam khác bao gồm các 

cephalosporin, monobactam và carbapenem.  

 (**) Các thuốc giảm đau và hạ sốt khác bao gồm acid salycilic và dẫn 

chất, các anilid. 

 Nhận xét: ME ghi nhận đƣợc ở hầu hết các nhóm thuốc, phân bố chủ yếu ở 

nhóm kháng sinh (119 báo cáo, chiếm 78,3% tổng số báo cáo). Trong nhóm kháng 
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sinh thì các kháng sinh beta-lactam chiếm tỷ lệ lớn (nhóm J01D – các kháng sinh 

beta-lactam khác: 39 báo cáo, 25,7% tổng số báo cáo nghi ngờ có ME; nhóm J01C– 

các kháng sinh beta-lactam, penicillin: 18 báo cáo, 11,8%). Số lƣợng ME về nhóm 

thuốc điều trị lao (16 báo cáo, 10,5%); nhóm macrolid, lincosamid, streptogamin 

(13 báo cáo, 8,6%); các aminoglycosid (12 báo cáo, 7,9%) cũng chiếm tỷ lệ khá 

cao. Ngoài ra còn các thuốc thuộc nhóm NSAIDs (11 báo cáo. 7,2%) và các thuốc 

giảm đau và hạ sốt khác (7 báo cáo, 4,6%, chủ yếu là paracetamol).   

 c. Các thuốc được ghi nhận nhiều nhất trong các báo cáo nghi ngờ có 

sai sót liên quan đến thuốc và loại sai sót tương ứng 

 Bảng 3.5 trình bày 20 hoạt chất ghi nhận đƣợc nhiều báo cáo nghi ngờ có 

ME nhất và loại sai sót tƣơng ứng đối với từng hoạt chất. 

Bảng 3.5. Các thuốc thƣờng gặp sai sót khi sử dụng 

STT Hoạt chất Số ME
(a) 

Loại ME
(b)

 

Liều CĐ CD TT DƢ Rx TG TL ĐD 

1 Amoxicillin
(c)

 13 2 8 4 – 1 5 – 1 – 

2 Rifampicin
 (c)

 13 9 – – 4 1 – – – – 

3 Cefotaxim 10 5 – 6 – 1 – 1 – – 

4 Isoniazid
 (c)

 8 8 – – – – – – – – 

5 Cefuroxim 6 1 1 4 – – 1 – – – 

6 Paracetamol 6 4 – – – 3 – – – – 

7 Ceftriaxon 6 4 – 4 – – – – – – 

8 Streptomycin 6 5 – – – 1 – – – – 

9 Pyrazinamid
 (c)

 5 6 – – 1 1 – – – – 

10 Ciprofloxacin 5 4 1 1 – – – – – – 
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STT Hoạt chất Số ME
(a) 

Loại ME
(b)

 

Liều CĐ CD TT DƢ Rx TG TL ĐD 

11 Metronidazol
 (c)

 5 2 1 – 1 – 2 – – – 

12 Vancomycin 5 4 1 3 2 – – – – – 

13 Ceftazidim 4 2 3 – – – – – – – 

14 Cefalexin 4 1 2 1 – 2 3 – – – 

15 Cloramphenicol 4 – 4 – – 1 4 – – – 

16 Penicillin V 4 3 – 1 – 1 2 – – – 

17 Cotrimoxazol 4 – 2 1 – 2 2 1 – – 

18 Diclofenac 4 1 1 2 – – 2 – – – 

19 Spiramycin 4 3 1 – – – 3 – – – 

20 Cefixim 3 1 – – – – 20 – – 1 

Chú thích:  

(a) Số ME: Số báo cáo nghi ngờ có sai sót liên quan đến thuốc. 

(b) Liều: sai liều dùng; CĐ: sai chỉ định; CD: sai cách dùng; TT: 

tương tác; DƯ: tiền sử dị ứng với thuốc, nhóm thuốc;  Rx: bệnh nhân tự 

dùng thuốc kê đơn; TG: sai khoảng thời gian dùng thuốc; TL: trùng lặp trị 

liệu; ĐD sai đường dùng thuốc 

(c) Bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa hoạt chất đó, cụ thể: 

Amoxicilin: amoxicilin/amoxicilin+clavulanat;  

Rifampicin: R/RH/RHZ, pyrazinamid: Z/RHZ, isoniazid: H/RH/RHZ;  

Metronidazol: metronidazol/metronidazol+spiramycin;  

Spiramycin: spiramycin/metronidazol+spiramycin. 
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   Nhận xét: Trong số các thuốc thƣờng ghi nhận đƣợc ME nhất trong mẫu 

nghiên cứu, 18/20 là các kháng sinh, hai thuốc còn lại là diclofenac và paracetamol. 

Các ME khi sử dụng các thuốc này thƣờng là về liều dùng, cách dùng, chỉ định và 

tự dùng thuốc kê đơn.  

o Các thuốc hay gặp ME về liều nhất là các thuốc chống lao (R, H, Z hoặc 

dạng kết hợp với 17 báo cáo và streptomycin với 5 báo cáo). ME về chỉ định 

thƣờng gặp ở amoxicilin với 8 báo cáo, chủ yếu là sử dụng trong trƣờng hợp 

không có/không rõ nguy cơ nhiễm khuẩn. Lỗi cách dùng chủ yếu thuộc về kháng 

sinh họ penicillin, cefotaxim với 6 báo cáo, amoxicilin với 4 báo cáo, cefuroxim 

với 4 báo cáo, ceftriaxon với 4 báo cáo, thƣờng do dùng sai số lần trong ngày. 

Các thuốc kê đơn hay đƣợc bệnh nhân tự dùng là amoxicilin với 5 báo cáo, 

thƣờng trong các trƣờng hợp các bệnh thông thƣờng nhƣ sốt, ho, đau họng; và 

cloramphenicol với 4 báo cáo, đều đƣợc dùng nhằm mục đích điều trị rối loạn 

tiêu hóa. 

3.2.  Nhận diện các sai sót liên quan đến thuốc có liên quan đến biến cố bất lợi 

đƣợc báo cáo  

3.2.1. Số lượng báo cáo có mối quan hệ giữa sai sót liên quan đến thuốc và biến 

cố bất lợi 

Trong 152 báo cáo nghi ngờ có ME, 85 báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ 

giữa 131 ME và AE, trong đó 60 báo cáo (7,7 % tổng số báo cáo đánh giá) khẳng 

định có mối quan hệ ME–AE, 25 báo cáo (3,3 %) có thể có mối quan hệ ME – AE 

(Phụ lục 6). Nhƣ vậy số báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME – AE chiếm 85/763 

số báo cáo đƣợc đánh giá, tƣơng ứng 11,1%. 

3.2.2. Phân tích các sai sót liên quan đến thuốc nghi ngờ dẫn đến biến cố bất lợi 

theo loại sai sót 

Tổng số 85 báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME – AE liên quan đến 132 

ME (Phụ lục 5). Số các ME nghi ngờ có liên quan đến AE đƣợc báo cáo đƣợc biểu 

diễn trong hình 3.3. 
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 Nhận xét: Các ME đƣợc đánh giá là có thể là nguyên nhân gây ra AE đƣợc 

báo cáo có một phần lớn là ME về chỉ định (n = 38; 44,7%) và bệnh nhân tự dùng 

thuốc kê đơn (n = 36; 42,4%). ME về liều dùng gây AE chiếm tỷ lệ nhỏ hơn (n = 

18; 21,2%) mặc dù ghi nhận đƣợc với tỷ lệ lớn khi đánh giá báo cáo nghi ngờ có 

ME. Cả 18 trƣờng hợp đều dùng liều cao hơn liều khuyến cáo, một phần là không 

hiệu chỉnh liều phù hợp theo đối tƣợng trẻ em và ngƣời cao tuổi. Ngoài ra các loại 

ME nhƣ sử dụng thuốc trên cơ địa bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng (n = 15 ; 17,6%); 

lỗi cách dùng (n = 10; 11,8%) cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. 

 

Hình 3.3. Số báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ giữa ME và AE theo loại ME (n=85) 

o Hai trƣờng hợp tƣơng tác thuốc nghi ngờ gây AE đƣợc báo cáo là tƣơng 

tác metronidazol – rƣợu nghi ngờ gây ra triệu chứng khó thở, run giật tay chân, 
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tăng nhịp tim trên bệnh nhân; tƣơng tác haloperidol – olanzapin nghi ngờ gây run 

cơ (có thể là hội chứng giả parkinson) trên bệnh nhân. 

o Hai trƣờng hợp trùng lặp trị liệu nghi ngờ gây AE đều là bệnh nhân sử 

dụng cùng lúc 2 NSAIDs. Trƣờng hợp thứ nhất bệnh nhân dùng kết hợp 

Cadicelox (celecoxib) 200mg và Mebilax (meloxicam) 7,5mg, xuất hiện phù và 

ngứa. Trƣờng hợp thứ 2, bệnh nhân dùng kết hợp Nimis (nimesulide) và Ibucet 

(ibuprofen + paracetamol), xuất hiện loét đƣờng tiêu hóa.  

o Trƣờng hợp nghi ngờ ME về đƣờng dùng gây AE là khi tiêm tĩnh mạch 

chậm ceftriaxon trên bệnh nhi với liều cao (2000mg/14kg/ngày, gấp đôi liều 

khuyến cáo), gây phản ứng rét run, hốt hoảng, mạch nhanh. Chuyên gia thẩm 

định nhận xét có thể dùng liều cao ceftriaxon tại ICU nhƣng phải truyền tĩnh 

mạch, bệnh nhân tiêm tĩnh mạch chậm liều cao có thể gây phản ứng tƣơng tự 

phản vệ. 

3.2.3.Thông tin về AE nghi ngờ liên quan đến ME 

a. Mức độ nghiêm trọng của phản ứng trong các báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ 

sai sót liên quan đến thuốc và biến cố bất lợi 

Trong 85 báo cáo đƣợc đánh giá là có mối quan hệ ME–AE, 52 báo cáo 

đƣợc đánh giá mức độ nghiêm trọng theo quy trình của Trung tâm DI &ADR là 

“nghiêm trọng”, chiếm 61,2%. Tỷ lệ này cao hơn hơn tỷ lệ báo cáo nghiêm trọng 

trong các báo cáo nghi ngờ có ME (47,7%) và trong các báo cáo đƣợc đánh giá 

(56,2%).  

Số báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME – AE theo loại ME và mức độ AE 

đƣợc thể hiện trong hình 3.4. 

Nhận xét: 100% báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ giữa việc theo dõi lâm 

sàng/cận lâm sàng không phù hợp, sai đƣờng dùng thuốc và trùng lặp trị liệu với 

AE đƣợc báo cáo đều là về các AE nghiêm trọng. Các ME có tỷ lệ gây ra AE 

nghiêm trọng đƣợc phát hiện cao là tiền sử dị ứng (13/15; 87%) và bệnh nhân tự 

dùng thuốc kê đơn (29/35 báo cáo; 83%). Các ME nghi ngờ gây AE trong đó tỷ lệ 
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AE nghiêm trọng thấp hơn gồm có chỉ định (20/38 báo cáo; 52,6%), tƣơng tác (1/2 

báo cáo; 50%), liều (8/18 báo cáo; 44%) và cách dùng thuốc (2/10 báo cáo; 20%). 

 

 

Hình 3.4. Mức độ nghiêm trọng của AE đƣợc báo cáo theo loại ME (n=85) 

b. Biến cố (AE) ghi nhận được trong các báo cáo có mối quan hệ ME – AE theo hệ 

cơ quan bị ảnh hưởng 

Các AE nghi ngờ là hậu quả của ME phân loại theo tổ chức cơ thể bị ảnh 

hƣởng đƣợc trình bày trong bảng 3.6. Trong cùng một báo cáo có thể có nhiều AE 

và phân loại theo tổ chức cơ thể của chúng có thể khác nhau, khi đó báo cáo đƣợc 

tính cho tất cả các phân loại tổ chức cơ thể của AE ghi nhận đƣợc. 

 Nhận xét: AE đƣợc ghi nhận nhiều nhất là các rối loạn trên da và mô dƣới 

da (n=57, 61,2%). Các rối loạn hệ tiêu hóa gặp ở 16 báo cáo (18,8%), bằng với số 

báo cáo có rối loạn về tâm thần. Rối loạn toàn thân gặp ở 13 báo cáo (15,3%). Rối 

loạn thần kinh trung ƣơng và ngoại biên cũng chiếm tỷ lệ đáng kể với 12 báo cáo, 

14,1%. Các hệ cơ quan khác nhƣ hệ sinh dục, hệ tim mạch, hệ tiết niệu, hệ gan mật, 
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rối loạn tại vị trí dùng thuốc, rối loạn thị giác, rối loạn trên trẻ em và trẻ nhỏ, rối 

loạn bất thƣờng cũng đƣợc ghi nhận.  

Bảng 3.6 Tỷ lệ báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME – AE 

theo tổ chức cơ thể bị ảnh hƣởng 

Phân loại vị trí phản ứng Số báo cáo (n=85) Tỷ lệ (%) 

Rối loạn da và mô dƣới da 57 67,1 

Rối loạn hệ tiêu hóa 16 18,8 

Rối loạn tâm thần 16 18,8 

Rối loạn toàn thân 13 15,3 

Rối loạn thần kinh trung ƣơng và ngoại biên 12 14,1 

Rối loạn hệ sinh dục nữ 4 4,7 

Rối loạn hệ gan mật 3 3,5 

Rối loạn dị thƣờng (Secondary terms – events) 2 2,4 

Rối loạn tại vị trí dùng thuốc 1 1,2 

Rối loạn trên trẻ em và trẻ nhỏ 2 2,4 

Rối loạn thị giác 1 1,2 

c. Thông tin về nơi xảy ra AE 

Trong tổng số 85 báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME–AE, 41 báo cáo 

(48,2%) có thông tin cho thấy phản ứng xuất hiện ngoài cộng đồng (bệnh nhân sử 

dụng thuốc xuất hiện phản ứng rồi mới vào CSYT để điều trị phản ứng), 29 báo cáo 

có thông tin cho thấy phản ứng xuất hiện tại CSYT (34,1%), số báo cáo còn lại 

(17,7%) không có cơ sở để đánh giá nơi xảy ra phản ứng.  

Tổng số 36/85 (42,4%) báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME–AE, thuốc 

nghi ngờ có ME gây AE đƣợc bệnh nhân tự sử dụng không theo đơn (thuốc OTC 

hoặc thuốc kê đơn).  
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3.2.4. Thông tin về thuốc liên quan đến sai sót có thể dẫn đến biến cố bất lợi được 

miêu tả 

a, Phân bố báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ giữa sai sót liên quan đến thuốc và 

biến cố bất lợi theo nhóm dược lý 

85 báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ giữa ME và AE đƣợc báo cáo có liên 

quan đến 93 lƣợt thuốc nghi ngờ có ME gây AE. Trong đó, nhóm thuốc kháng sinh 

chiếm ƣu thế với 64/85 báo cáo, 75,3%. Tỷ lệ các báo cáo theo họ dƣợc lý hay gặp 

nhất đƣợc miêu tả trong bảng 3.7.  

Bảng 3.7. Phân bố báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME – AEtheo các họ 

dƣợc lý hay gặp nhất 

STT Mã ATC Họ dƣợc lý Số báo cáo 

(n=85) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 J01D Kháng sinh nhóm beta–lactam khác
(a)

 21 24,7 

2 J01C Kháng sinh nhóm betalactam, các penicillin  12 14,1 

3 J01F Các macrolid, lincosamid và streptogramin 8 9,4 

4 M01A Thuốc chống viêm và chống thấp khớp,  

không steroid 

8 9,4 

5 J01E Sulfonamid và trimethoprim 6 7,1 

6 J01G Các aminoglycosid 6 7,1 

7 J04A Các thuốc điều trị lao 4 4,7 

8 J01B Các amphenicol 4 4,7 

9 J01X Các kháng sinh khác 4 4,7 

10 N02B Các thuốc giảm đau và hạ sốt khác
(b)

 3 3,5 

Chú thích: (a) Kháng sinh nhóm beta–lactam khác bao gồm các 

cephalosporin, monobactam và carbapenem.  
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  (b) Các thuốc giảm đau và hạ sốt khác bao gồm acid salycilic và 

dẫn chất, các anilid.  

 

 Nhận xét: Trong các ME nghi ngờ gây ra AE về thuốc thuộc nhóm kháng 

sinh, nổi bật nhất vẫn là các kháng sinh beta-lactam khác ngoài penicillin (bao gồm 

các cephalosporin, monobactam và carbapenem) với 21 báo cáo, chiếm 24,7%; các 

macrolid, lincosamid và streptogramin với 12 báo cáo, chiếm 14,1% và các 

penicillin với 8 báo cáo, chiếm 9,4%. Theo sau là các NSAIDs với n = 8, chiếm 

9,4% và các thuốc hạ sốt giảm đau khác (n = 3; chiếm 3,5%). Các họ dƣợc lý còn 

lại chiếm tỷ lệ rất thấp. 
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b, Sai sót trong sử dụng kháng sinh nghi ngờ dẫn đến biến cố bất lợi 

Số lƣợng báo cáo có các loại ME về sử dụng kháng sinh nghi ngờ dẫn đến 

AE đƣợc tóm tắt trong hình 3.5. 

 

Hình 3.5. Số báo cáo nghi ngờ có mối quan hệ ME về kháng sinh–AE 

(n=64) 

 Nhận xét: Trong các ME về sử dụng kháng sinh, tự dùng thuốc kê đơn là 

nguyên nhân hàng đầu dẫn đến AE đƣợc báo cáo (n = 31, 48,4%). Sai chỉ định (n = 

30, 46,9%), sai liều dùng (n=14, 21,9%), tiền sử dị ứng (n = 10, 15,6%), lỗi cách 

dùng (n = 8, 12,5%) cũng là những nguyên nhân đáng lƣu ý. Các trƣờng hợp tƣơng 

tác thuốc, trùng lặp trị liệu và sai đƣờng dùng thuốc đã đƣợc mô tả ở phía trên.  
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CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 

 Phát hiện và dự phòng sự xuất hiện AE trên ngƣời bệnh luôn là một trong 

những mục tiêu quan trọng nhất của CGD và đảm bảo an toàn thuốc. Nhiều nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng một tỷ lệ lớn các AE/ADR là phòng tránh đƣợc do chúng là hậu 

quả của các ME [27], [37]. Bên cạnh cách tiếp cận phát hiện ME thông qua quan sát 

thực hành lâm sàng tại các CSYT, báo cáo tự nguyện về AE/ADR của các trung tâm 

CGD ngày càng đƣợc coi là một nguồn dữ liệu phong phú và tiềm năng để phát 

hiện các ME và các AE/ADR có khả năng phòng tránh đƣợc [61]. Nghiên cứu này 

đƣợc thực hiện nhằm bƣớc đầu đánh giá tiềm năng này của CSDL báo cáo ADR tại 

Việt Nam.  

4.1. Bàn luận về phƣơng pháp nghiên cứu 

Việc sử dụng CSDL báo cáo tự nguyện để phát hiện ME có một số ƣu điểm 

nhƣ sau: 

 Việc đánh giá là hồi cứu nên thời gian thực hiện tƣơng đối ngắn, chi phí 

thấp hơn so với các cách tiếp cận khác.  

 CSDL khá lớn, mẫu đƣợc chọn có thể đến từ rất nhiều bệnh viện/khoa 

phòng trên hầu khắp cả nƣớc.  

 Không yêu cầu ngƣời báo cáo phải nhận thức đƣợc đó là một ME; tránh 

đƣợc một số sai số khi thực hiện nghiên cứu quan sát trực tiếp nhƣ tâm lý e ngại 

ME của cán bộ y tế khi có mặt ngƣời nghiên cứu.  

Nghiên cứu sử dụng bộ tiêu chí của phƣơng pháp P (PM), một phƣơng pháp 

mới đƣợc phát triển bởi nhóm chuyên gia của WHO và có cách phân loại ME khá 

chi tiết. Phƣơng pháp này dựa trên cách xác định các yếu tố nguy cơ có thể phòng 

tránh đƣợc làm tăng khả năng xảy ra ADR, do đó giúp định hƣớng chi tiết về ME về 

mặt hệ thống và biện pháp có thể dùng để khắc phục nguồn ME. Tuy nhiên, do cách 

tiếp cận từ AE đƣợc báo cáo và khả năng phòng tránh AE đó, PM đã bỏ qua các ME 

không trực tiếp gây ra AE đƣợc báo cáo (xếp loại tiêu chí là không áp dụng đƣợc). 
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PM đƣợc kỳ vọng là phƣơng pháp đặc thù cho CSDL CGD và sẽ giúp ích cho việc 

so sánh tỷ lệ với các nghiên cứu từ các trung tâm CGD khác trên thế giới.  

Trong nghiên cứu này, các lựa chọn trả lời cho mỗi tiêu chí đã đƣợc thay 

đổi so với nguyên bản của PM từ “có/ không/ không rõ/ không áp dụng đƣợc” thành 

“có/có thể/không/không áp dụng đƣợc” cho phù hợp hơn với đặc thù CSDL báo cáo 

ở Việt Nam. Nếu sử dụng nguyên bản của PM, hầu hết các báo cáo ADR trong 

CSDL nghiên cứu sẽ có ít nhất một tiêu chí “không đánh giá đƣợc” (ví dụ nhƣ dị 

ứng penicillin khi báo cáo không có thông tin về tiền sử), và báo cáo bị xếp loại là 

“không đánh giá đƣợc”. Mặt khác, việc đƣa thêm lựa chọn “có thể” giúp ngƣời 

nghiên cứu thuận tiện hơn khi có nhiều bằng chứng cho rằng việc sử dụng thuốc có 

ME nhƣng chƣa thực sự có thể khẳng định từ các thông tin trên báo cáo ADR. Theo 

một nghiên cứu tổng quan về các phƣơng pháp xác định AE phòng tránh đƣợc, cách 

làm này giúp hạn chế đƣợc sai sót sẽ xảy ra khi thang điểm đánh giá có ít lựa chọn 

hơn so với khả năng phân tích của ngƣời nghiên cứu [29]. Tiêu chí số 12 cũng đƣợc 

thay đổi từ tƣơng tác thuốc-thuốc thành tƣơng tác thuốc nói chung để ghi nhận đƣợc 

các sai sót một cách toàn diện hơn. 

Nhiều nghiên cứu không chỉ rõ nguồn CSDL thông tin thuốc dùng để đánh 

giá xác định ME [20], [38], trong khi một số nghiên cứu sử dụng SmPC để đánh giá 

phát hiện ME từ CSDL báo cáo tự nguyện [34] [55]. Phƣơng pháp P cũng khuyến 

khích sử dụng SmPC hoặc các hƣớng dẫn điều trị quốc gia, quốc tế đƣợc cập nhật 

để đánh giá các tiêu chí [62]. Cách làm này đặc biệt thuận tiện ở nhiều quốc gia trên 

thế giới có hệ thống CSDL SmPC đƣợc phê duyệt trực tuyến khá hoàn chỉnh và 

thống nhất.  

Tại Việt Nam, chƣa có một hệ thống SmPC đƣợc phê duyệt dễ dàng truy 

cập để có thể đƣợc dùng làm tài liệu tham khảo chính thức. Tờ hƣớng dẫn sử dụng 

thuốc kèm theo sản phẩm chƣa thật sự phân biệt giữa SmPC, thông tin cho cán bộ y 

tế với thông tin cho bệnh nhân (Patient Information Leaflet– PIL). Các CSDL thông 

tin thuốc bằng tiếng Việt có thể kể đến là “Dƣợc thƣ Quốc gia Việt Nam 2009” [3], 

Mims (“Mims Hƣớng dẫn sử dụng thuốc” hoặc Mims Online [68]) và “Vidal Việt 
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Nam” [7]. Một nghiên cứu từ năm 2010 cho thấy khả năng cung cấp thông tin cũng 

nhƣ tính thống nhất của các tài liệu này còn hạn chế, trong đó xếp theo thứ tự từ cao 

đến thấp là “Dƣợc thƣ Quốc gia Việt Nam 2009”, “Vidal Việt Nam” và “Mims 

Hƣớng dẫn sử dụng thuốc” [1]. Tuy nhiên, nếu xét về tính cập nhật cũng nhƣ thông 

tin chi tiết đặc trƣng cho từng biệt dƣợc, dạng bào chế và thành phần hàm lƣợng để 

đóng vai trò nhƣ một SmPC thì “Vidal Việt Nam” và Mims lại có ƣu thế hơn. Đứng 

trên quan điểm khả năng tiếp cận của cán bộ nhân viên y tế, cũng nhƣ tính cập nhật 

của nguồn thông tin, nghiên cứu này ƣu tiên sử dụng tài liệu tham chiếu là các 

CSDL thông tin thuốc bằng tiếng Việt bao gồm Vidal 2014–2015 [68] /Mims 

Online Việt Nam (chuyên luận về biệt dƣợc) [7] và Dƣợc thƣ Quốc gia Việt Nam 

[3] (chuyên luận về hoạt chất). 

Mặt khác, cũng đứng trên quan điểm khả năng tiếp cận của cán bộ nhân 

viên y tế tại thời điểm xảy ra biến cố, nghiên cứu sử dụng “Danh mục thuốc không 

kê đơn” ban hành kèm theo thông tƣ số 08/2009/TT–BYT thay vì danh mục cập 

nhật hơn ban hành kèm theo thông tƣ số 23/2014/TT-BYT vào tháng 6 năm 2014. 

Danh mục năm 2014 có sự điều chỉnh để giảm bớt số thuốc kê đơn, tuy nhiên xét 

trong mẫu nghiên cứu thì không có sự khác biệt nếu áp dụng một trong hai danh 

mục này. Bản Dƣợc thƣ Quốc gia Việt Nam năm 2009 đƣợc chọn vì nhóm nghiên 

cứu xét thấy bản năm 2012 chƣa có chuyên luận cập nhật cho tất cả các hoạt chất và 

chƣa đƣợc phổ biến rộng rãi. Các tài liệu này có thể sẽ hữu ích trong các nghiên cứu 

về sau. 

Hạn chế của phƣơng pháp nghiên cứu 

Hƣớng tiếp cận của nghiên cứu cũng có những hạn chế của việc sử dụng 

CSDL báo cáo ADR tự nguyện nhƣ: hiện tƣợng báo cáo ít hơn thực tế [41], không 

cho phép ƣớc tính tần suất xảy ra biến cố. Bản thân thiết kế báo cáo ADR thiếu 

nhiều thông tin để xác định ME nhƣ thông tin về tốc độ truyền thuốc tiêm tĩnh 

mạch, thông tin về tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, thông tin về hạn dùng, chất 

lƣợng thuốc, thuốc giả. Mặt khác cách tiếp cận hồi cứu phụ thuộc rất nhiều vào chất 

lƣợng báo cáo và không cho phép thu thập thêm thông tin cần thiết. 
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Các tài liệu tham chiếu đƣợc chọn trong nghiên cứu của chúng tôi còn 

nhiều hạn chế nhƣ: chƣa thống nhất, chƣa đầy đủ, chƣa cập nhật [1] và có thể ảnh 

hƣởng đến kết quả nghiên cứu. Việc có thêm bƣớc đánh giá rà soát lại các ME xác 

định đƣợc từ PM khi so sánh với tài liệu đối chiếu để loại bỏ những trƣờng hợp việc 

sử dụng thuốc là hợp lý/thƣờng quy giúp phần nào hạn chế nhƣợc điểm này. Tuy 

nhiên, việc chƣa có bác sĩ điều trị trong nhóm chuyên gia thẩm định có thể là một 

hạn chế do thực hành thuốc ghi nhận trong báo cáo chƣa đƣợc xem xét dƣới nhiều 

quan điểm. 

Một số nhà nghiên cứu đánh giá PM là tốn nhiều công sức và thời gian 

[38], [62], do đó có thể sẽ gây khó khăn nếu áp dụng trong thực hành thƣờng quy. 

4.2. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 

4.2.1. Kết quả về sai sót trong sử dụng thuốc 

Tỷ lệ báo cáo nghi ngờ có ME là 19,9% tổng số báo cáo đƣợc đánh giá. 

Trên thực tế, có nhiều nghiên cứu theo dõi phát hiện ME trực tiếp từ CSYT nhƣng 

chỉ có một số ít các nghiên cứu trên CSDL báo cáo tự nguyện. Tại Việt Nam, 

nghiên cứu quan sát, tiến cứu của Dƣơng Thị Thanh Tâm về sử dụng thuốc cho trẻ 

em ở một cơ sở y tế cho thấy 68,6% liều sai sót đƣợc ghi nhận trên tổng số 995 liều 

thuốc đƣợc đánh giá [9]. Một nghiên cứu khác của Nguyễn Hƣơng Thảo và cộng sự 

về sai sót trong khâu chuẩn bị và sử dụng thuốc cho thấy khoảng 37,7% lƣợt thuốc 

sử dụng có xảy ra ME [46].  

Rất khó để đƣa ra một tỷ lệ chung về ME và so sánh tỷ lệ ME giữa các 

nghiên cứu khác nhau do sự khác biệt lớn về phƣơng pháp nghiên cứu và đối tƣợng 

nghiên cứu, chất lƣợng hệ thống y tế, chất lƣợng thông tin trên CSDL, khả năng thu 

thập thông tin bổ sung để đánh giá. Tỷ lệ báo cáo có ME (19,9%) trong nghiên cứu 

này khá tƣơng đồng với nghiên cứu của trên CSDL CGD ở Malta (Tanti, 2012) là 

17,9% (56/319), có thể do mức độ tƣơng đồng cao giữa bộ tiêu chí xác định ME 

bằng PM với các loại sai sót xác định đƣợc trong nghiên cứu của Tanti [55].  

Các loại ME thƣờng gặp trong nghiên cứu này khá tƣơng đồng với nghiên 

cứu của Tanti: lần lƣợt là sai về chỉ định, theo dõi, ME do bệnh nhân (chỉ bao gồm 
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các ME về tuân thủ, nhầm lẫn) và ME do khâu cấp phát (trong đó bao gồm ME do 

cung cấp thuốc kê đơn cho bệnh nhân không có chỉ định của bác sĩ) [55]. Tỷ lệ ME 

về theo dõi điều trị ít hơn ở nghiên cứu này có thể là do CSDL có quá ít thông tin để 

đánh giá. Các ME thƣờng gặp tƣơng tự cũng gặp ở nghiên cứu của Kumac ở New 

Zealand: sai về liều và theo dõi bệnh nhân (bao gồm ME về tƣơng tác, tiền sử dị 

ứng thuốc và theo dõi lâm sàng/cận lâm sàng không phù hợp) [38]. Loại ME có 

nghi ngờ gây ra AE thƣờng gặp nhất là sai về chỉ định (44,7%), tƣơng tự với dữ liệu 

nhận đƣợc từ một nghiên cứu về pAE từ CSDL ở Thụy điển (56%) [42].  

Đáng lƣu ý, tỷ lệ bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn chiếm tỷ lệ cao (36/152, 

23,7%) so với nghiên cứu của Tanti (5/56, 8,9%) [55]. Các ME về tự thuốc kê đơn 

không đƣợc nhắc đến trong nghiên cứu của New Zealand, tuy nhiên phân loại 

“dùng sai thuốc” chỉ chiếm 1/61 trƣờng hợp ME [38].  

Do các đặc thù riêng về dƣợc động học, nguy cơ cao xảy ra sai sót và phản 

ứng bất lợi, cũng nhƣ do thƣờng bị loại trừ khi lựa chọn đối tƣợng nghiên cứu cho 

thử nghiệm lâm sàng, trẻ em và ngƣời cao tuổi là những quần thể bệnh nhân có 

nguy cơ cao đƣợc đặc biệt quan tâm trong công tác CGD trên thế giới [44], [28], 

[76]. Tỷ lệ báo cáo phát hiện ME trên bệnh nhi trong nghiên cứu của chúng tôi khá 

cao (23,7%) so với tỉ lệ trong nghiên cứu của Tanti (nhóm tuổi từ 0-19 tuổi chiếm 

7/96 báo cáo, tƣơng ứng 7,3%). Trong khi phần lớn ME xác định đƣợc trong nghiên 

cứu của chúng tôi thuộc lứa tuổi ngƣời lớn (17 – 64 tuổi) và còn chiếm tỷ lệ thấp 

trên đối tƣợng ngƣời cao tuổi, thì các báo cáo trong nghiên cứu của Tanti và Kumac 

lại chủ yếu phân bổ ở đối tƣợng trên 50 tuổi [38], [55]. Tất cả những điểm khác biệt 

này có thể đƣợc giải thích một phần thông qua so sánh tỷ lệ báo cáo ADR theo các 

nhóm tuổi trong mẫu nghiên cứu với tỷ lệ báo cáo ADR trong CSDL của các nƣớc 

phát triển. Trong khi số lƣợng báo cáo ADR trên ngƣời cao tuổi chiếm tỷ lệ khá cao 

ở các nƣớc phát triển, một phần do sự tập trung vào đối tƣợng này trong chính sách 

cảnh giác dƣợc [44], tỷ lệ báo cáo ADR trên ngƣời cao tuổi còn khá thấp trong 

CSDL CGD ở Việt Nam. 
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Tuy nhiên, những dữ liệu hạn chế về ME trên đối tƣợng ngƣời cao tuổi đó 

vẫn cho thấy hình ảnh sơ bộ về các ME thƣờng gặp ở lứa tuổi này. Sai sót về liều là 

vấn đề chính yếu, do những thay đổi về dƣợc động học và đáp ứng với thuốc, theo 

sau là các tƣơng tác thuốc, do đặc điểm của đối tƣợng ngƣời cao tuổi là đa bệnh lý, 

thƣờng phải sử dụng kết hợp nhiều thuốc. Kết quả này trùng với phân tích trong 

nghiên cứu của Kunac [38]. Điểm khác biệt là trong nghiên cứu của chúng tôi cũng 

ghi nhận đƣợc một tỉ lệ đáng kể các sai sót về chỉ định và cách dùng thuốc trên 

ngƣời cao tuổi. 

Về các loại ME xảy ra trên bệnh nhi, nghiên cứu cho thấy một tỉ lệ vƣợt trội 

các ME về liều dùng, đặc trƣng cho sự phức tạp của chế độ liều thuốc ở trẻ em. 

Cách dùng cũng là ME đáng ghi nhận. Đây cũng là 2 loại ME thƣờng gặp nhất 

trong một nghiên cứu khác về đối tƣợng bệnh nhi trên CSDL ở Hàn Quốc [64]. 

So sánh về nhóm thuốc hay xảy ra ME, nghiên cứu cho thấy nhóm kháng 

sinh đứng đầu trong danh sách các thuốc gây ME, giống nhƣ một số nghiên cứu 

khác trên thế giới [38]. Tuy nhiên tỷ lệ ME kháng sinh ở mức cao (70%) trong khi 

các nghiên cứu khác có tỷ lệ các nhóm thuốc kháng sinh, thuốc tác dụng trên hệ 

thần kinh, thuốc tác dụng trên tim mạch tƣơng đối cân bằng [34], [38], [42]. Kết quả 

này tƣơng ứng với một tỷ lệ cao ME về bệnh nhân tự sử dụng thuốc kê đơn (mà đa 

phần là kháng sinh) đặc thù ở nghiên cứu này, mặc dù có thể có một phần ảnh 

hƣởng về sự khác biệt về nhân khẩu học và mô hình bệnh tật của từng nƣớc. Lƣu ý 

rằng đối tƣợng bệnh nhân của các nghiên cứu khác thƣờng có độ tuổi cao hơn có 

thể ảnh hƣởng đến loại thuốc thƣờng đƣợc sử dụng [38], [55]. Tuy nhiên, thực tế 

này cũng đặt ra vấn đề cần một chiến lƣợc quản lý sử dụng kháng sinh chặt chẽ hơn. 

Theo nghiên cứu năm 1998 của Nguyễn Thị Kim Chúc, kháng sinh chiếm khoảng 

17% số thuốc đƣợc bán không kê đơn và 90% trong số đó là kháng sinh phổ rộng 

[47]. Một nghiên cứu mới hơn năm 2014 vẫn cho thấy tỷ lệ bán thuốc kháng sinh 

không theo đơn là 88–90% ở nhà thuốc không đạt tiêu chuẩn Thực hành nhà thuốc 

tốt (Good Pharmacy Practice – GPP) cũng nhƣ nhà thuốc đạt tiêu chuẩn này. 

Amoxicillin là kháng sinh đƣợc bán nhiều nhất (13%), giải thích cho tỷ lệ xuất hiện 
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sai sót trong sử dụng thuốc này cao trong nghiên cứu của chúng tôi. Nghiên cứu 

cũng chỉ ra rằng lí do mua kháng sinh phổ biến nhất ở nông thôn là ho (32%), ở 

thành thị là sốt (22%). Đây cũng là các sai sót về chỉ định của kháng sinh hay gặp 

trong nghiên cứu của chúng tôi [23]. 

Nhƣ vậy mặc dù chỉ tiếp cận một cách gián tiếp qua báo cáo ADR, những 

ME phát hiện đƣợc trong nghiên cứu của chúng tôi đã phần nào phản ánh đƣợc tình 

hình sử dụng thuốc trên thực tế. 

4.2.2. Kết quả về sai sót trong sử dụng thuốc nghi ngờ có mối liên quan với biến 

cố bất lợi được báo cáo 

Báo cáo có mối quan hệ ME – AE chiếm 11,1% (85/763) tổng số báo cáo 

đƣợc đánh giá. Mặc dù nghiên cứu không đi sâu vào đánh giá khả năng phòng tránh 

đƣợc của AE nhƣng nếu coi đây là những báo cáo về AE có khả năng phòng tránh 

đƣợc thì tỷ lệ này tƣơng đồng với một số nghiên cứu khác trên thế giới về pAE 

(14%–17%) [34], [42]. Tƣơng tự nhƣ trên, sự khác biệt về tỷ lệ này cũng có thể 

đƣợc giải thích bởi sự khác biệt về CSDL và phƣơng pháp nghiên cứu.  

Do tất cả các trƣờng hợp bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn đều đƣợc phân 

loại là ME nghi ngờ gây ra AE, tỷ lệ này ở nhóm các báo cáo nghi ngờ có mối quan 

hệ ME – AE cao vƣợt trội (41,2%), đặc biệt là trong sử dụng nhóm thuốc kháng 

sinh. Sự khác biệt này có thể đến từ hệ thống quản lý phân phối thuốc kê đơn ở Việt 

Nam còn nhiều lỏng lẻo so với các nƣớc phát triển. Một nghiên cứu từ năm 1998 ở 

2 nhà thuốc ở nƣớc ta cho thấy dƣới 1% bệnh nhân mua thuốc có đơn của bác sĩ và 

94,9% tự quyết định lựa chọn thuốc để mua [47]. Mặt khác, ở New Zealand, quy 

trình quản lý thuốc kê đơn đƣợc thực hiện rất nghiêm ngặt. Mỗi dƣợc phẩm đƣợc 

chia làm bốn phân nhóm: thuốc kê đơn chỉ đƣợc bán với đơn của bác sĩ; thuốc 

“dƣợc sĩ” chỉ đƣợc bán sau khi đã tham khảo ý kiến dƣợc sĩ; thuốc “nhà thuốc” chỉ 

đƣợc bán ở nhà thuốc hoặc một số quầy thuốc ở nông thôn và thuốc OTC (over-the-

counter) là thuốc đƣợc bán ở các quầy bán lẻ nhƣ siêu thị hoặc trạm xăng [79]. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiều trƣờng hợp ME về liều đƣợc phát hiện 

nhƣng không liên quan tới AE. Nhƣ vậy đây là những ME tiềm năng, có thể chƣa 
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gây hại cho bệnh nhân nhƣng vẫn cần đƣợc phát hiện và phân tích nguyên nhân để 

đảm bảo an toàn hơn cho ngƣời bệnh. Cần đặc biệt lƣu ý rằng những nguyên nhân 

gây ra các ME chƣa gây hại hoặc mới gây hại nhẹ trên bệnh nhân thƣờng cũng sẽ là 

những nguyên nhân dẫn đến ME gây hại [43]. 

Về nơi xảy ra phản ứng, tỷ lệ AE nghi ngờ liên quan đến ME xảy ra ngoài 

cộng đồng cao hơn so với phản ứng xảy ra ở CSYT tƣơng đồng với 2 nghiên cứu 

của Tanti và Kumac. Điều  này có thể phản ánh phần nào vai trò của đội ngũ nhân 

viên y tế trong bệnh viện trong việc giảm thiểu ME có khả năng gây ra AE. Lƣu ý 

rằng tỷ lệ này có thể vẫn chƣa phản ánh đƣợc thực tế do nhiều các ME gây AE nhẹ 

không dẫn đến việc bệnh nhân nhập viện và do đó không đƣợc báo cáo. Tuy nhiên 

tỷ lệ AE do ME xảy ra ở CSYT trong nghiên cứu này còn khá cao (34,1% tƣơng 

đƣơng tỷ lệ trong nghiên cứu của Tanti là 35,4% và cao so với 18% trong nghiên 

cứu của của Kumac) [38], [55].  

Tỷ lệ AE đƣợc xếp loại nghiêm trọng cao trong các báo cáo nghi ngờ có 

ME liên quan đến AE và các báo cáo AE có thể là do việc ƣu tiên báo cáo các AE 

nghiêm trọng của cán bộ y tế, từ đó dẫn đến sai số âm trong việc xác định ME. Tỷ 

lệ ME không gây ra AE gặp trên báo cáo về AE nghiêm trọng thấp do đặc điểm của 

“AE không phòng tránh đƣợc” thƣờng là phản ứng dị ứng, nhất là các phản ứng nhẹ 

trên da (nghiên cứu của Kunac cũng cho kết quả tƣơng tự [38]). Việc xác định đƣợc 

nhiều ME (liên quan và không liên quan đến AE) trên các báo cáo về AE ít nghiêm 

trọng hơn so với các báo cáo về AE nghiêm trọng trên một mẫu nghiên cứu mà 

phần lớn là AE nghiêm trọng cũng là một bằng chứng cho thấy tỷ lệ ME trên thực tế 

có thể còn cao hơn nữa. Một mặt, tình trạng này gây khó khăn cho việc phát hiện 

các ME khi AE mà nó gây ra chƣa đƣợc nhận thức một cách đầy đủ, mặt khác cũng 

có ích lợi nhất định trong việc tập trung vào các ME gây ra các AE có ý nghĩa lâm 

sàng. Phân tích về xu hƣớng trong CSDL ở Pháp cho thấy tỉ lệ các báo cáo về AE 

nghiêm trọng có chiều hƣớng gia tăng theo thời gian, do các cán bộ y tế đã nắm bắt 

đƣợc các AE thƣờng gặp, ít nghiêm trọng và tập trung hơn vào những AE mới 

và/hoặc có ý nghĩa lâm sàng [45]. 
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Phân tích sâu hơn cho thấy một tỷ lệ AE nghiêm trọng rất cao liên quan đến 

một số loại ME nhƣ: theo dõi lâm sàng/cận lâm sàng không phù hợp; sai đƣờng 

dùng thuốc; trùng lặp trị liệu và tiền sử dị ứng (87-100%). Tỷ lệ này càng nổi bật 

khi so sánh với một số loại ME về cách dùng, liều, chỉ định, tƣơng tác (20-52,6%), 

là những loại ME mà thông tin cần thiết để xác định ME thƣờng đƣợc báo cáo đầy 

đủ trong đa số các báo cáo. Kết quả này có thể gợi ý rằng tần suất xuất hiện các loại 

ME về theo dõi lâm sàng/cận lâm sàng, đƣờng dùng thuốc, trùng lặp trị liệu và tiền 

sử dị ứng trên thực tế có thể khá cao, nhƣng nghiên cứu từ CSDL báo cáo ADR chỉ 

phát hiện đƣợc một số lƣợng ít các ME thuộc những loại đó khi chúng gây ra các 

AE nghiêm trọng để cán bộ y tế ƣu tiên báo cáo và báo cáo một cách chi tiết các 

thông tin cần thiết. Đặc biệt, tỷ lệ AE nghiêm trọng chiếm đa số (83%) trong các 

báo cáo có ME về bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn cũng gợi ý một tần suất ME cao 

hơn nữa trong thực tế, do chỉ khi AE xảy ra khá nghiêm trọng bệnh nhân mới vào 

CSYT khám và điều trị để rồi từ đó báo cáo về trƣờng hợp của họ đƣợc gửi đi. Điều 

này cho thấy sự cần thiết phải có sự tham gia của chính ngƣời bệnh vào quy trình 

báo cáo AE/ME nhƣ đã đƣợc thực hiện ở một số quốc gia trên thế giới [43], mặc dù 

có thể đòi hỏi sự tuyên truyền và nâng cao hiểu biết của quần chúng về lĩnh vực 

cảnh giác dƣợc. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy vai trò của bệnh nhân trong hệ 

thống báo cáo cảnh giác dƣợc đang ngày càng trở nên quan trọng [35], [57]. 

Tổ chức cơ thể bị ảnh hƣởng nhiều nhất trong các báo cáo nghi ngờ có mối 

quan hệ ME – AE là rối loạn da và mô dƣới da. Kết quả này phản ánh các AE hay 

đƣợc ghi nhận nhất trong báo cáo ADR. Các AE cần xét nghiệm lâm sàng để xác 

định ít đƣợc ghi nhận trong báo cáo ADR nói chung (0,14 – 0,79%) và những AE 

cần thăm khám lâm sàng ở trình độ chuyên môn sâu nhƣ ảnh hƣởng trên tim mạch, 

phát triển tâm thần, trí tuệ, thai nhi hầu nhƣ không ghi nhận [13]. Nhƣ vậy, có thể 

trên thực tế tỉ lệ ME gây ra AE có ý nghĩa lâm sàng nói trên có thể cao, nhƣng vì 

cán bộ y tế chƣa nhận biết đƣợc những loại AE đó nên không báo cáo. Đây là tình 

trạng điển hình của một CSDL báo cáo ADR vào thời kì đầu phát triển [45]. 
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Nhƣ vậy, nhìn chung đặc điểm của các AE có liên quan đến ME phân tích 

đƣợc trong nghiên cứu mang đặc thù của các AE đƣợc cán bộ nhân viên y tế báo 

cáo trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn cho thấy CSDL báo cáo ADR tự 

nguyện tại Việt Nam là nguồn dữ liệu đầy tiềm năng để khai thác phát hiện các sai 

sót và các biến cố bất lợi có khả năng phòng tránh đƣợc do liên quan đến sai sót đó. 
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CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã bƣớc đầu phát hiện và mô tả các sai sót liên quan đến thuốc 

cũng nhƣ mối quan hệ giữa các sai sót đó với biến cố bất lợi từ CSDL báo cáo 

ADR, cụ thể nhƣ sau: 

1. Tổng số 152/763 (19,9%) báo cáo ADR/AE đƣợc đánh giá nghi ngờ có 

ME. Trong đó loại sai sót thƣờng gặp nhất là sai sót về liều dùng với 65/152 báo 

cáo, chiếm 42,8%. Tiếp theo là các sai sót về chỉ định với 45/152 báo cáo, chiếm 

29,6%, bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn với 36/152 báo cáo, chiếm 23,7%, cách 

dùng với 28/152 báo cáo, chiếm 18,4%, sử dụng thuốc trên bệnh nhân có tiền sử dị 

ứng thuốc hoặc nhóm thuốc với 16/152 báo cáo, chiếm 10,5%.  

 Trong các nhóm thuốc có ME ghi nhận đƣợc, nhóm kháng sinh chiếm đại 

đa số (119 báo cáo, 78,3%). Trong số các kháng sinh, kháng sinh họ beta lactam 

(tổng cộng 52 báo cáo, chiếm 34,3%) là họ dƣợc lý đƣợc ghi nhận nhiều nhất. Bên 

cạnh đó, nhóm NSAIDs (11 báo cáo,  7,2%) và các thuốc giảm đau hạ sốt khác (7 

báo cáo, 4,6%) cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. 

2. 85/152 báo cáo nghi ngờ có ME đƣợc đánh giá là có thể hoặc chắc chắn 

có mối quan hệ giữa ME phát hiện đƣợc và AE đƣợc báo cáo, chiếm 11,1% trên 

tổng số 763 báo cáo đƣợc đánh giá. Trong đó các ME đƣợc đánh giá là có thể là 

nguyên nhân gây ra AE đƣợc báo cáo có sai sót về chỉ định (n=38; 44,7%), bệnh 

nhân tự dùng thuốc kê đơn (n=35 ; 41,2%) và liều dùng (n=18 ; 21,2%).  

 Trong các AE nghi ngờ là hậu quả của ME, 61,2% báo cáo có AE đƣợc 

đánh giá là “nghiêm trọng”. Các AE đƣợc ghi nhận nhiều nhất là các rối loạn trên 

da và mô dƣới da (61,2%). Rối loạn hệ tiêu hóa, tâm thần, thần kinh và rối loạn 

tổng quát cơ thể chiếm một tỷ lệ đáng kể (14,1 – 18,8%). Tổng số 41/85 báo cáo 

(48,2%) có thông tin cho thấy phản ứng xuất hiện ngoài cộng đồng) so với 29/85 

báo cáo tại (34,1%) cơ sở y tế.  
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 Tổng số 8/10 họ dƣợc lý hay gặp nhất trong các ME nghi ngờ gây ra AE 

đƣợc báo cáo thuộc nhóm kháng sinh, chiếm tổng cộng 64/85 (75,3%) báo cáo. 

Riêng các beta-lactam ngoài penicillin chiếm 21/85 (24,7%) báo cáo.  

 

ĐỀ XUẤT 

 Đánh giá, thống kê và mô tả một cách định kỳ, thƣờng xuyên các báo cáo 

ADR nhận đƣợc ở trung tâm DI & ADR Quốc gia để phát hiện tín hiệu về ME và 

phản hồi cho các CSYT.  

 Tiếp tục chuẩn hóa, sửa đổi phƣơng pháp cho phù hợp với tình hình Việt 

Nam để có thể đƣa vào áp dụng một cách thƣờng quy tại Trung tâm DI & ADR 

Quốc gia cũng nhƣ ở các CSYT nhằm phát hiện các ME để định hƣớng cho việc cải 

thiện thực hành thuốc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. 

 Xem xét sửa đổi mẫu báo cáo ADR hoặc ban hành mẫu báo cáo riêng biệt 

để ghi nhận đƣợc các thông tin chi tiết hơn về ME. 
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PHỤ LỤC 2: BỘ 20 TIÊU CHÍ “P METHOD” CỦA WHO  

VÀ CÁCH ĐỐI CHIẾU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU 

Bộ 20 tiêu chí “P method” của WHO: [61] 

Yếu tố liên 

quan 

Tiêu chí phòng tránh đƣợc Có Không Không 

rõ 

Không 

áp 

dụng 

đƣợc 

Thực hành 

nghề nghiệp 

(Professional 

practice– 

“PR”)  

1. Sai liều?     

2. Sai đƣờng dùng thuốc?     

3. Sai khoảng thời gian dùng thuốc     

4. Sai dạng thuốc dùng?     

5. Sử dụng thuốc hết hạn?     

6. Lƣu trữ thuốc không đúng?     

7. Lỗi cách dùng (thời gian, tốc độ, 

khoảng cách dùng, kĩ thuật, chuẩn 

bị, tiến hành, pha thuốc)? 

    

8. Chỉ định sai     

9. Kê đơn không phù hợp theo đặc 

điểm bệnh nhân (tuổi, giới tính, 

mang thai, khác)? 

    

10. Kê đơn không phù hợp với tình 

trạng lâm sàng của bệnh nhân (suy 

thận, suy gan... ) hoặc bệnh lý 

khác? 

    

11. Tiền sử dị ứng đối với thuốc 

hoặc nhóm thuốc sử dụng? 

    

12. Tƣơng tác thuốc–thuốc đã đƣợc     
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xác định? 

13. Trùng lặp trị liệu? (kê nhiều hơn 

1 thuốc với thành phần tƣơng tự) 

    

14. Không sử dụng thuốc cần dùng?     

15. Hội chứng cai thuốc? (Do dừng 

điều trị đột ngột) 

    

16. Theo dõi lâm sàng/ cận lâm 

sàng không phù hợp? 

    

Thuốc/sản 

phẩm 

 

(Product/Drug 

“Pd”) 

17. Sử dụng thuốc chất lƣợng thấp?     

18. Thuốc giả?     

Bệnh nhân 

 (Patient– 

“Pa”) 

19. Không tuân thủ?     

20. Tự dùng thuốc kê đơn?     
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Cách đối chiếu dùng trong nghiên cứu: 

Tiêu chí phòng tránh đƣợc Mục chính dùng để 

đối chiếu trong báo 

cáo 

Tài liệu đối chiếu 

Sai liều? 13. Hàm lƣợng, số 

lần dùng trong 

ngày/tuần/tháng 

Chuyên luận thuốc: 

–Đánh giá theo chỉ 

định nếu sử dụng 

thuốc theo chỉ định có 

trong chuyên luận 

–Đánh giá theo 

khoảng giữa các chỉ 

định nếu sử dụng 

thuốc không theo các 

chỉ định có trong 

chuyên luận.  

Sai đƣờng dùng thuốc? 13. Đƣờng dùng 

Sai khoảng thời gian dùng 

thuốc 

13. Ngày điều trị 

Sai dạng thuốc dùng? 13. Dạng bào chế, 

hàm lƣợng 

Sử dụng thuốc hết hạn? 13. Nhà sản xuất; số 

lô 

NA 

Lƣu trữ thuốc không đúng? NA Chuyên luận thuốc 

Lỗi cách dùng (thời gian, tốc 

độ, khoảng cách dùng, kĩ thuật, 

chuẩn bị, tiến hành, pha thuốc) 

7. Mô tả biểu hiện 

ADR 

13. Số lần dùng trong 

ngày/tuần/tháng 

Chỉ định sai (
a)

 13. Lí do dùng thuốc 

Kê đơn không phù hợp theo 

đặc điểm bệnh nhân (tuổi, giới 

tính, mang thai, khác)? 

2. Ngày sinh hoặc 

tuổi.  

3. Giới tính.  

4. Cân nặng 

8. Tiền sử (dị ứng, 
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thai nghén, nghiện 

thuốc lá, nghiện 

rượu, bệnh gan, bệnh 

thận…) 

Kê đơn không phù hợp với tình 

trạng lâm sàng của bệnh nhân 

(suy thận, suy gan... ) hoặc 

bệnh lý khác? 

8. Tiền sử (dị ứng, 

thai nghén, nghiện 

thuốc lá, nghiện 

rượu, bệnh gan, bệnh 

thận…) 

Tiền sử dị ứng đối với thuốc 

hoặc nhóm thuốc sử dụng? 

8. Tiền sử (dị ứng, 

thai nghén, nghiện 

thuốc lá, nghiện 

rượu, bệnh gan, bệnh 

thận…) 

 

Tƣơng tác thuốc–thuốc đã 

đƣợc xác định?
 (b)

 

13. Thuốc (tên gốc 

và tên thƣơng mại).  

16. Các thuốc dùng 

đồng thời (Ngoại trừ 

các thuốc dùng điều 

trị/khắc phục hậu 

quả của ADR) 

Phần mềm Stockley’s 

Drug Interaction.  

 Trùng lặp trị liệu? (kê nhiều 

hơn 1 thuốc với thành phần 

tƣơng tự) (
c)

 

 

Không sử dụng thuốc cần 

dùng? 

NA 

Hội chứng cai thuốc? (Do 

dừng điều trị đột ngột) 

5. Ngày xuất hiện 

phản ứng.  

7. Mô tả biểu hiện 

ADR.  

13. Ngày điều trị.  

16. Các thuốc dùng 

đồng thời.  

Chuyên luận thuốc 

Theo dõi lâm sàng/ cận lâm 8. Các xét nghiệm Chuyên luận thuốc 
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sàng không phù hợp? liên quan đến phản 

ứng.  

Sử dụng thuốc chất lƣợng thấp NA NA 

Thuốc giả NA NA 

Không tuân thủ? NA Chuyên luận thuốc 

Tự dùng thuốc kê đơn? (d) 7. Mô tả biểu hiện 

ADR 

Danh mục thuốc 

không kê đơn đƣợc 

ban hành kèm theo 

Thông tƣ 08/2009/TT–

BYT (Phụ lục 2) 
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PHỤ LỤC 3 : CÁC CẶP THUỐC ĐƢỢC XEM LÀ  

TRÙNG LẶP TRỊ LIỆU [75] 

Theo tiêu chuẩn của Home Health Center, sau đây là các thuốc thƣờng 

dùng có thể gây ra AE nếu vô tình đƣợc dùng đồng thời. Sử dụng nhiều hơn hoặc 

bằng 2 thuốc cùng thuộc một loại trong các loại này đƣợc tính là trùng lặp trị liệu: 

 NSAIDs, trừ aspirin ≤ 325mg 

 Thuốc giảm đau gây nghiện  

 Thuốc chẹn thụ thể H2 

 Thuốc chẹn kênh calci nhóm dihydropyridin 

 Thuốc chẹn kênh calci không thuộc nhóm dihydropyridin 

 Benzodiazepin  

 Thuốc ức chế ACE Sulfonyl ure 

 Beta-blocker (trừ thuốc nhỏ mắt) 

 Thuốc chồng trầm cảm ba vòng 

 Thuốc chống trầm cảm SSRI 

 Các thuốc chống loạn thần 

 Lợi tiểu quai 

 Lợi tiểu thiazid 

  Lợi tiểu giữ kali  

 Bổ sung kali 

 Thay thế hormon tuyến giáp 

 Methylxanthine (theophyllin) 

 Corticoid đƣờng uống (trừ trƣờng hợp xông hít) 

  Chế phẩm chứa estrogen 
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PHỤ LỤC 4: MẪU ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA ME VÀ AE 

Thông tin chung  

Mã báo cáo :  Tuổi  Giới  Phản ứng  

 

Các thuốc nghi ngờ Thuốc 1 Thuốc 2 Thuốc 3 Thuốc 4 Các thuốc khác 

Tên biệt dƣợc     

 

 

Tên hoạt chất     

 

 

TL đối chiếu      

Các tiêu chí đánh giá khả năng phòng tránh đƣợc của AE 

Lựa chọn C (Có), CT (Có thể), K (Không) và NA (Không đánh giá được) 

Tiêu chí phòng tránh đƣợc   Giải thích các mục Có/Có 

thể 

1. Sai liều?    

2. Sai đƣờng dùng thuốc?   

3. Sai khoảng thời gian dùng thuốc   

4. Sai dạng thuốc dùng?   

5. Sử dụng thuốc hết hạn?   

6. Lƣu trữ thuốc không đúng?   

7. Lỗi cách dùng (thời gian, tốc độ, khoảng cách dùng, kĩ 

thuật, chuẩn bị, tiến hành, pha thuốc) 

  

8. Chỉ định sai   

9. Kê đơn không phù hợp theo đặc điểm bệnh nhân (tuổi, 

giới tính, mang thai, khác)? 

  

10. Kê đơn không phù hợp với tình trạng lâm sàng của bệnh 

nhân (suy thận, suy gan... ) hoặc bệnh lý khác? 

  

11. Tiền sử dị ứng đối với thuốc hoặc nhóm thuốc sử dụng?   

12. Tƣơng tác đã đƣợc xác định?   

13. Trùng lặp trị liệu? (Kê nhiều hơn 1 thuốc với thành 

phần giống nhau) 

  

14. Không sử dụng thuốc cần dùng?   

15. Hội chứng cai thuốc? (Do dừng điều trị đột ngột)   

16. Theo dõi lâm sàng/ cận lâm sàng không phù hợp?   

17. Sử dụng thuốc chất lƣợng thấp   

18. Thuốc giả   

19. Bệnh nhân không tuân thủ?   

20. Bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn?   

Giải thích/Bình luận :                 Kết luận : 

  Sai sót y tế (ME)   Có mối quan hệ ME–AE 

 Có thể là ME  Có thể có mối quan hệ ME-AE 

  Không phải là ME   Không có mối quan hệ ME–AE 
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PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO ĐƢỢC BỎ KHỎI DANH SÁCH ME 

Sau đây là danh sách các báo cáo đƣợc loại bỏ khỏi danh sách các ME phát 

hiện theo các tiêu chí của PM sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia: 

STT MBC Lí do xác định là ME theo 

các tiêu chí PM 

Lí do không quy kết là ME 

1 337 Cách dùng của tobramycin 

trong dƣợc thƣ là 3 lần/ngày, 

bệnh nhân dùng 1 lần/ngày 

Tobramycin dùng 1 lần. Dƣợc thƣ 

chƣa update 

2 603 Tƣơng tác mức độ 2. Fentanyl 

làm chậm phục hồi trƣơng lực 

cơ sau khi dùng 

suxamethonium 

Cặp phối hợp thƣờng quy. Co giật 

do propofol là tác dụng không 

mong muốn dị thƣờng nhƣng khá 

điển hình của thuốc 

3 604 Tƣơng tác mức độ 2. Fentanyl 

làm chậm phục hồi trƣơng lực 

cơ sau khi dùng 

suxamethonium 

Cặp phối hợp thƣờng quy. Co giật 

do propofol là tác dụng không 

mong muốn dị thƣờng nhƣng khá 

điển hình của thuốc 

4 606 Sử dụng cefoperazol trong đợt 

cấp của COPD, không rõ có 

nhiễm khuẩn hay không. 

Đợt cấp của COPD có chỉ định 

kháng sinh  không sai 

5 729 Bệnh nhân dùng 1 viên x 3 

lần/ngày. Cách dùng trong 

Vidal Augmentin cho ngƣời 

lớn là 2 lần/ngày 

Có thể không phải là ME, việc 

dùng 3 lần/ ngày không phải là 

quá sai sót  xem tài liệu tham 

khảo khác (SmPC, dƣợc thƣ, 

Micromedex…) 
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STT MBC Lí do xác định là ME theo 

các tiêu chí PM 

Lí do không quy kết là ME 

6 744 Bệnh nhân dùng 2g x 2 

lần/ngày. Liều trong MIMS 

Ceftriaxone Panpharma dành 

cho ngƣời lớn là 1–2g x 1 

lần/ngày 

Bệnh nhân viêm phổi  nhiễm 

trùng nặng, có thể dùng 4g/ ngày 

7 924 Sử dụng cefotaxim trong đợt 

cấp viêm phế quản mạn, 

không rõ có nhiễm khuẩn hay 

không. 

Đợt cấp của viêm phế quản mạn 

có chỉ định của cefotaxim 

8 950 Misoprostol đƣợc dùng với 

chỉ định thai chết lƣu, chỉ định 

này không có trong dƣợc thƣ 

dù misoprostol có tác dụng 

gây co bóp tử cung đẩy thai 

ra. Theo một số hƣớng dẫn thì 

có misoprostol trong chỉ định 

này 

Chỉ định theo hƣớng dẫn chăm 

sóc sức khỏe sinh sản của Bộ Y tế 

(off label) 

9 953 Dùng tinidazol 0,5g x 2 

lần/ngày truyền TM 

Thông tin trong dƣợc thƣ 

800mg x 1 lần/ngày hoặc 

400mg x 2 lần/ngày truyền 

TM. 

Liều không sai nhiều 
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STT MBC Lí do xác định là ME theo 

các tiêu chí PM 

Lí do không quy kết là ME 

10 950 Misoprostol đƣợc dùng với 

chỉ định thai chết lƣu, chỉ định 

này không có trong dƣợc thƣ 

dù misoprostol có tác dụng 

gây co bóp tử cung đẩy thai 

ra. Theo một số hƣớng dẫn thì 

có misoprostol trong chỉ định 

này 

Chỉ định theo hƣớng dẫn chăm 

sóc sức khỏe sinh sản của Bộ Y tế 

(off label) 

11 951 Sử dụng thuốc với lí do cơn 

gò cƣờng tính tử cung do sang 

chấn. Dƣợc thƣ chỉ có chỉ 

định đau quặn thận, đau quặn 

mật, đau bụng do tăng nhu 

động ruột, dạ dày 

Papaverin không nên sử dụng 

khi mang thai 

Chỉ định trong sản thƣờng là off 

label 

12 962 Thuốc sử dụng để giảm đau 

vết mổ. Trong SmPC của 

Mobic chỉ có chỉ định giảm 

đau xƣơng khớp, viêm khớp 

dạng thấp, không có chỉ định 

giảm đau do mổ. 

Cân nhắc không phải ME vì 

Mobic vẫn dùng sau mổ để giảm 

đau (không có chống chỉ định) 
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PHỤ LỤC 6: Các ME NGHI NGỜ LIÊN QUAN ĐẾN AE 

Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

17 Cephalexin Bệnh nhân tự dùng thuốc có 

tiền sử dị ứng 

2 

26 Cotrimoxazol Dùng thuốc trên bệnh nhân dị 

ứng với dƣợc chất, xảy ra do 

bệnh nhân tự mua thuốc 

2 

55 Cefoperazon Có thể chỉ định sai 1 

71 Streptomycin Rối loạn tiền đình thƣờng gặp 

ở bệnh nhân cao tuổi nếu 

không đƣợc chỉnh liều 

1 

83 Cefalexin Bệnh nhân tự dùng thuốc, 

kháng sinh đƣợc sử dụng 

không phù hợp với tình trạng 

bệnh lý 

2 

99 Ceftazidim Phản ứng dị ứng với 

ceftazidim do chỉ định thuốc 

không phù hợp (sỏi niệu 

quản), có thể liên quan đến tốc 

độ tiêm 

2 

100 Phenylbutazon Bệnh nhân tự dùng thuốc có 

độc tính cao, khả năng dị ứng 

cao, không phù hợp với tình 

trạng bệnh lý 

2 

112 Amoxicillin Chỉ định thuốc không phù hợp 2 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

151 Amoxicillin Có thể là bệnh nhân tự dùng 

thuốc không đúng với tình 

trạng bệnh lí 

1 

152 Amoxicillin Chỉ định kháng sinh không 

phù hợp với tình trạng bệnh lý 

2 

153 Celecoxib–meloxicam Bệnh nhân tự dùng thuốc 

không phù hợp với tình trạng 

bệnh lý. Cơ địa dị ứng thuốc. 

Không loại trừ phản ứng dị 

ứng cùng liên quan đến 2 

thuốc NSAIDs.  

2 

153 Lincomycin Bệnh nhân tự dùng thuốc 

không phù hợp với tình trạng 

bệnh lý. Cơ địa dị ứng thuốc.  

2 

162 Glutathion Chỉ định có thể không hợp lý, 

phản ứng có thể liên quan đến 

tốc độ tiêm truyền và có thể 

tránh đƣợc nếu không dùng.  

2 

176 Vancomycin Có thể là biến chứng redman 

do liều cao, truyền nhanh 

1 

217 Cefalexin Phản ứng dị ứng do bệnh nhân 

tự dùng thuốc trên cơ địa dị 

ứng nhiều kháng sinh cùng 

nhóm 

2 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

220 Cloramphenicol Phản ứng xảy ra do tự dùng 

thuốc không phù hợp với tình 

trạng bệnh lý 

2 

223 Diclofenac Phản ứng dị ứng do bệnh nhân 

tự dùng thuốc trên cơ địa dị 

ứng.  

2 

224 Paracetamol Bệnh nhân tự dùng thuốc (tuy 

là thuốc OTC) trên bệnh nhân 

cơ địa dị ứng với nhiều thuốc 

giảm đau 

2 

225 Ibuprofen/ 

Paracetamol 

Bệnh nhân tự dùng thuốc (mặc 

dù là thuốc OTC) trên cơ địa 

dị ứng với hoạt chất 

2 

228 Diclofenac AE do bệnh nhân tự dùng 

thuốc 

1 

229 Cloramphenicol Bệnh nhân tự dùng thuốc có 

nguy cơ cao, trên cơ địa dị 

ứng với chỉ định không phù 

hợp với tình trạng bệnh lý 

2 

232 Cloramphenicol Bệnh nhân tự dùng thuốc có 

nguy cơ gây dị ứng cao, không 

phù hợp với tình trạng bệnh lý 

2 

234 Citicolin Chỉ định không phù hợp (hoạt 

hóa tuần hoàn não cho bệnh 

nhân đau khớp), bệnh nhân tự 

dùng thuốc 

2 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

235 Cefixim AE do bệnh nhân tự dùng 

thuốc kê đơn không phù hợp 

với bệnh cảnh lâm sàng 

2 

235 Chymotrypsin AE do bệnh nhân tự dùng 

thuốc kê đơn không phù hợp 

với bệnh cảnh lâm sàng 

2 

236 Spiramycin/ 

Metronidazol 

Bệnh nhân tự dùng thuốc kê 

đơn, tuy nhiên không chắc 

phản ứng là do thuốc kê đơn 

hay thuốc OTC tự dùng 

1 

238 Clarithromycin Bệnh nhân tự dùng thuốc kê 

đơn 

2 

239 Spiramycin Bệnh nhân tự dùng thuốc kê 

đơn trên cơ địa dị ứng 

2 

245 Amoxicillin Bệnh nhân tự dùng thuốc trên 

cơ địa dị ứng 

2 

247 Cefixim Bệnh nhân tự dùng thuốc trên 

cơ địa dị ứng.  

2 

249 Lincomycin Bệnh nhân tự dùng thuốc trên 

cơ địa dị ứng, không phù hợp 

với tình trạng bệnh lý 

2 

255 Cloramphenicol Phản ứng dị ứng xảy ra do tự 

dùng thuốc trên cơ địa dị ứng, 

thuốc có độc tính cao với chỉ 

định không phù hợp với tình 

trạng bệnh lý 

2 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

260 Cephalexin Phản ứng dị ứng xảy ra do 

bệnh nhân tự dùng thuốc trên 

cơ địa dị ứng 

2 

262 Ciprofloxacin Kích ứng tại vị trí tiêm truyền 

do truyền nhanh ciprofloxacin.  

2 

263 Cotrimoxazol Phản ứng dị ứng xảy ra do tự 

dùng thuốc nguy cơ dị ứng 

cao trên cơ địa dị ứng với chỉ 

định không phù hợp với tình 

trạng bệnh lý 

2 

265 Paracetamol Phản ứng dị ứng do tự dùng 

thuốc (mặc dù là OTC) trên cơ 

địa dị ứng với hoạt chất 

2 

266 Cefotaxim Không đánh giá đƣợc chỉ định 

vì không có thông tin về tình 

trạng nhiễm khuẩn; không 

phân biệt đƣợc biểu hiện ADR 

với tình trạng cơn hen của 

bệnh nhân.  

1 

276 Spiramycin/ 

Metronidazol 

Bệnh nhân tự dùng thuốc kê 

đơn.  

2 

290 Pyrazinamid Liều cao có liên quan biến cố 

trên gan + các triệu chứng lâm 

sàng 

2 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

377 Vancomycin Phản ứng giả dị ứng (redman) 

có thể liên quan đến nồng độ 

đậm đặc vancomycin trong 

dịch truyền khi dùng liều cao 

hơn liều khuyến cáo 

1 

383 Magie Chỉ định sai  có mối quan 

hệ ME – AE  nếu tác nhân gây 

dị ứng là Mg B6. Thực ra Mg 

B6 ít khi đƣợc dùng theo kết 

quả xét nghiệm thiếu Mg. Tuy 

nhiên cũng có thể là phản ứng 

của paracetamol.  

1 

387 Amoxicillin ADR liên quan đến ME do 

dùng kháng sinh chƣa phù hợp 

với tình trạng bệnh lý 

2 

394 Clindamycin Chỉ định không phù hợp 1 

394 Clindamycin Phản ứng tại vị trí tiêm có thể 

liên quan đến tốc độ truyền 

clindamycin 

1 

403 Amikacin Truyền tĩnh mạch nhanh với 

liều dùng cao hơn khoảng 1,5 

lần liều khuyến cáo 

1 

405 Amikacin Phản ứng xảy ra khi truyền 

trong thời gian ngắn liều cao 

hơn liều khuyến cáo 

1 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

408 Rifampicin + 

Isoniazid 

Viêm gan xảy ra do dùng liều 

thuốc chống lao cao hơn liều 

khuyến cáo.  

2 

430 Streptomycin Độc tính trên tiền đình phụ 

thuộc liều, hay gặp ở ngƣời 

cao tuổi và bệnh nhân có chức 

năng thận suy giảm  nên cân 

nhắc giảm liều cho ngƣời cao 

tuổi 

1 

466 Streptomycin Nguy cơ độc tính trên tiền 

đình tăng khi dùng liều cao.  

2 

505 Rifampicin,  

Pyrazindamid 

Phản ứng dị ứng xảy ra trên 

bệnh nhân đã có cơ địa dị ứng 

với thuốc kháng lao mà không 

thăm dò liều gây dị ứng hoặc 

giải mẫn cảm trƣớc khi điều 

trị. Tuy không nói rõ là tiền sử 

dị ứng thuốc nào nhƣng 

pyrazinamid và rifampicin là 2 

thuốc cơ bản trong phác đồ 

điều trị lao. 

2 

530 Cotrimoxazol Có tiền sử dị ứng Biseptol  

không rà soát kĩ tiền sử 

2 

536 Amoxicillin Chỉ định có thể sai 1 

591 Erythromycin Tự dùng thuốc kê đơn không 

phù hợp với tình trạng bệnh lý 

2 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

593 Amoxicillin/acid clavulanic Tự dùng thuốc kê đơn không 

phù hợp với tình trạng bệnh lý 

2 

595 Cefuroxim Chỉ định sai 2 

624 Kanamycin Có khả năng dị ứng chéo  

chỉ là có thể ME  có thể có 

mối quan hệ ME – AE  

1 

634 Cefalexin Chỉ định không phù hợp vì chỉ 

định có nhiều thông tin hơn lý 

do dùng thuốc là ho 

1 

648 Carboplatin Vấn đề lợi ích > nguy cơ. Bác 

sĩ biết về dị ứng nhƣng vẫn 

dùng do đó cũng có thể không 

coi là sai sót. Tuy nhiên nếu 

có thuốc khác để thay thế thì 

là sai sót gây ra AE 

1 

656 Amoxicillin Không rõ lý do dùng thuốc: tự 

kê đơn hay kê đơn, không rõ 

đau họng có phải là có nhiễm 

khuẩn hay không 

1 

690 Vancomycin Đây có thể là phản ứng giả dị 

ứng/hội chứng redman khi 

dùng liều cao, truyền không 

đủ thời gian qui định, nồng độ 

đậm đặc vancomycin trong 

chai truyền.  

1 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

692 Ceftriaxon Tại ICU có thể sử dụng đến 6g 

ceftriaxon/ ngày nhƣng phải 

truyền TM, bệnh nhân TMC 

ceftriaxon liều cao có thể gây 

phản ứng dạng phản vệ 

1 

717 Erythromycin AE do bệnh nhân tự dùng 

thuốc. Đã bị dị ứng trƣớc đó.  

2 

755 Piroxicam Quá liều, dùng thuốc trên cơ 

địa dị ứng. Nên đổi nhóm 

thuốc khác (corticoid, giảm 

đau,…) 

2 

767 Diclofenac Trên bệnh nhân sản khoa thì 

liều khuyến cáo diclofenac đặt 

trực tràng là 75 – 100 mg 

(xem BNF). Tăng liều không 

tăng tác dụng giảm đau vừa 

tăng nguy cơ dị ứng.  

2 

768 Diclofenac Đây là ME có mối quan hệ 

đến AE vì trên bệnh nhân sản 

khoa thì liều khuyến cáo 

diclofenac đặt trực tràng là 75 

– 100 mg (xem bnf). Tăng liều 

không tăng tác dụng giảm đau 

vừa tăng nguy cơ dị ứng.  

2 
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BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

800 Cefotaxim Bạch cầu tăng gợi ý nhiễm 

trùng, không có thông tin đánh 

giá hội chứng nhiễm trùng. 

Nếu chỉ định là sai  có thể là 

ME có liên quan đến AE 

1 

813 Propylthiouracyl Phản ứng có thể liên quan 1 

815 Cefpirom Chỉ định sai, đây không phải 

là kháng sinh dự phòng 

2 

819 Ceftazidim Chỉ định sai 2 

830 Ceftazidim Phản ứng dị ứng không phụ 

thuộc liều (tuy nhiên việc tiêm 

ceftazidim liều cao/ 1 lần và 

tốc độ nhanh có thể gây triệu 

chứng buồn nôn 

1 

847 Ebastin Chỉ định sai 2 

850 Acid ursodroxycholic Trùng lặp trị liệu, chỉ định sai 2 

850 Fexofenadin Chỉ định sai 2 

850 Levocetirizin Chỉ định sai 2 

852 L–cystein/ 

Vitamin B6 

Chỉ định sai 2 

863 Cefalexin Dị ứng do tự dùng thuốc 2 

865 Ringer lactat Có thể chỉ định cho bệnh lý 

nào khác, không nói rõ  có 

thể là ME 

1 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

871 Nimesulid–ibuprofen Phối hợp 2 NSAIDs là không 

phù hợp. Đây là trƣờng hợp 

rất điển hình.  

2 

877 Penicillin V Tự dùng thuốc 2 

878 Sulfamethoxazol/ 

Trimethoprim 

Tự mua thuốc ngậm  sai chỉ 

định 

2 

884 Ampicillin Tự mua thuốc kê đơn, đã có 

tiền sử dị ứng thuốc 

2 

894 Nefopam Có thể đây là phản ứng ức chế 

cholinergic của thuốc có thể 

gặp khi dùng liều cao 

2 

897 Cefadroxil Tự mua thuốc 2 

897 Cefadroxil Tự mua thuốc 2 

898 Ceftazidim Có thể liều quá cao và chỉ 

định không phù hợp nhƣng 

thiếu thông tin để khẳng định 

1 

913 Metronidazol Có thể do tƣơng tác thuốc với 

rƣợu, phòng tránh đƣợc nếu 

hỏi bệnh nhân 

1 

968 Penicillin V Tự dùng kháng sinh penicillin 

trên cơ địa dị ứng amoxicillin 

2 

969 Cefotaxim Dùng không đúng chỉ định 2 

1009 Amoxicillin Bệnh nhân tự dùng thuốc 2 

1011 Ketoconazol Bệnh nhân tự dùng thuốc 2 
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Mã 

BC 
Hoạt chất Nhận xét Liên quan (*) 

1012 Olanzapin/ 

Haloperidol 

Cân nhắc khẳng định là ME vì 

đây là tƣơng tác với triệu 

chứng rất phù hợp 

1 

 

 (*): Đánh giá mức độ liên quan:  

1– Có thể có mối quan hệ ME–AE.  

2– Khẳng định có mối quan hệ ME–AE 
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PHỤ LỤC 7 : DANH SÁCH CÁC ME KHÔNG LIÊN QUAN 

ĐẾN AE ĐƢỢC BÁO CÁO 

Mã 

BC 
Hoạt chất 

Tiêu chí 

PM (*) 
Nhận xét 

4 Pyrazinamid 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

8 Cefuroxim 7 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

9 Cefuroxim 7 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

12 Cefadroxil 7 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

15 RHZ 1 Phản ứng dị ứng không liên quan tới liều 

17 Paracetamol 13 
Trùng thuốc paracetamol không liên quan 

đến ME 

26 Cotrimoxazol 8 Chỉ định có thể không sai 

37 
Terpin hydrat/ 

Codein 
8 

Chƣa rõ AE có liên quan đến ME không do 

không có thông tin về tính chất ho trong 

viêm phế quản của bệnh nhân 

43 Ciprofloxacin 1 Liều thấp không gây ra phản ứng dị ứng 

45 Cefotaxim 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

48 Cefotaxim 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

54 Cefoperazon 8 

Không đánh giá đƣợc vì không rõ bệnh 

nhân đã đƣợc dùng kháng sinh dự phòng 

trƣớc đó hay không 

54 Ciprofloxacin 8 

Không đánh giá đƣợc vì không rõ bệnh 

nhân đã đƣợc dùng kháng sinh dự phòng 

trƣớc đó hay không 

54 Metronidazol 8 

Không đánh giá đƣợc vì không rõ bệnh 

nhân đã đƣợc dùng kháng sinh dự phòng 

trƣớc đó hay không 
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Hoạt chất 

Tiêu chí 

PM (*) 
Nhận xét 

54 Doxycyclin 8 

Không đánh giá đƣợc vì không rõ bệnh 

nhân đã đƣợc dùng kháng sinh dự phòng 

trƣớc đó hay không 

59 
Gentamycin–

vancomycin 
12 

AE không liên quan đến ME. Đây là phản 

ứng giả dị ứng với vancomycin có thể liên 

quan đến tốc độ truyền và nồng độ 

vancomycin trong dịch sau pha loãng 

nhƣng không có thông tin để đánh giá 

59 
Cefuroxim–

gentamycin 
12 

AE không liên quan đến ME. Đây là phản 

ứng giả dị ứng với vancomycin có thể liên 

quan đến tốc độ truyền và nồng độ 

vancomycin trong dịch sau pha loãng 

nhƣng không có thông tin để đánh giá 

63 Calci 13 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

64 
Glimepirid+ 

methylprednisolon 
12 

Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều và 

tƣơng tác thuốc 

101 Ceftriaxon 1 

Shock phản vệ không liên quan đến liều, có 

thể do cơ địa dị ứng và có thể do tiêm TM 

quá nhanh 

105 Gentamicin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

118 Amoxicillin 7 
Phản ứng dị ứng không phụ thuộc chế độ 

liều 

121 Streptomycin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

142 Cefuroxim 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 
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Hoạt chất 

Tiêu chí 

PM (*) 
Nhận xét 

157 Cefotaxim 1 

AE không liên quan đến ME. Phản ứng 

kiểu dị ứng có thể do cơ địa hoặc tiêm tm 

quá nhanh 

157 Cefotaxim 7 AE không liên quan đến ME.  

164 Streptomycin 1 

Viêm gan do cơ địa dị ứng hoặc độc tính 

của RHZ, không liên quan đến 

streptomycin/clarithromycin 

164 
Clarithromycin+ 

Rifampicin 
12 

Viêm gan do cơ địa dị ứng hoặc độc tính 

của RHZ, không liên quan đến 

streptomycin/clarithromycin 

174 Gentamicin 1 
Liều cao gentamycin không có biểu hiện 

nhƣ mô tả 

175 Ceftriaxon 1 
Phản ứng phản vệ liên quan đến ceftriaxon, 

không liên quan đến liều 

189 Spiramycin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

189 Spiramycin 7 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

192 Cefotaxim 8 

Không rõ hen tim có kèm theo nhiễm khuẩn 

không để kết luận dùng kháng sinh không 

phù hợp.  

192 Cefotaxim 12 

Tƣơng tác thuốc cần thời gian xuất hiện, 

phản ứng xảy ra ngay trong lần đầu dùng 

thuốc. Không rõ hen tim có kèm theo nhiễm 

khuẩn không để kết luận dùng kháng sinh 

không phù hợp. Nghĩ nhiều đến phản ứng 

dị ứng cefotaxim 

192 Cefotaxim 13 Chồng liều không liên quan đến phản ứng 
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192 Cefotaxim 12 

Tƣơng tác thuốc cần thời gian xuất hiện, 

phản ứng xảy ra ngay trong lần đầu dùng 

thuốc. Không rõ hen tim có kèm theo nhiễm 

khuẩn không để kết luận dùng kháng sinh 

không phù hợp. Nghĩ nhiều đến phản ứng 

dị ứng cefotaxim 

192 
Aminophyllin+ 

Amiodaron 
12 

Tƣơng tác thuốc cần thời gian xuất hiện, 

phản ứng xảy ra ngay trong lần đầu dùng 

thuốc. Không rõ hen tim có kèm theo nhiễm 

khuẩn không để kết luận dùng kháng sinh 

không phù hợp. Nghĩ nhiều đến phản ứng 

dị ứng cefotaxim 

211 Ceftriaxon 7 

AE không liên quan đến ME. Phản ứng 

kiểu dị ứng có thể do cơ địa hoặc tiêm tm 

quá nhanh 

212 Ceftriaxon 7 

AE không liên quan đến ME. Phản ứng 

kiểu dị ứng có thể do cơ địa hoặc tiêm tm 

quá nhanh 

233 Calci 8 
AE có thể không liên quan đến ME vì calci 

bổ sung đƣờng uống là thuốc OTC 

239 
spiramycin/ 

metronidazol 
1 

Liều thấp không liên quan đến phản ứng dị 

ứng 

249 Lincomycin 1 
Liều thấp không liên quan đến phản ứng dị 

ứng 
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250 Racecadotril 8 

Bệnh nhân dùng thuốc kê đơn điều trị tiêu 

chảy. Phản ứng dị ứng có thể liên quan đến 

cơ địa 

250 Bacillus clausi 8 

Bệnh nhân dùng thuốc kê đơn điều trị tiêu 

chảy. Phản ứng dị ứng có thể liên quan đến 

cơ địa 

262 Ciprofloxacin 1 Liều thấp không gây ra AE 

263 Cotrimoxazol 3 
Phản ứng dị ứng không phụ thuộc vào chế 

độ dùng.  

269 Cefotaxim 8 

ADR có thể không liên quan đến ME; 

không rõ tình trạng nhiễm khuẩn. Đợt cấp 

copd cũng có thể có chỉ định kháng sinh tùy 

theo dấu hiệu nhiễm khuẩn và mức độ 

nặng.  

270 Cefixim 1 Phản ứng dị ứng không liên quan đến liều 

270 Cefixim 9 Phản ứng dị ứng không liên quan đến liều 

276 
Spiramycin/ 

Metronidazol 
1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

278 Isoniazid 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

278 Isoniazid 13 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

308 Isoniazid 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

328 Pyrazinamid 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

335 Rifampicin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

335 Isoniazid 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

335 Pyrazinamid 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

363 Cefotaxim 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 
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377 Vancomycin 12 Tƣơng tác không liên quan đến phản ứng 

399 Iopromid 1 

Phản ứng dị ứng với thuốc cản quang phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố nguy cơ không đƣợc 

liệt kê đầy đủ trong báo cáo 

401 Penicillin V 1 Phản ứng dị ứng không liên quan đến liều 

413 RH 1 

Viêm gan tắc mật xảy ra có thể do cơ địa dị 

ứng với thuốc kháng lao, không do dùng 

dƣới liều thuốc kháng lao 

436 Rifampicin 1 
Phản ứng dị ứng với rifampicin phụ thuộc 

vào cơ địa, không phụ thuộc liều 

454 Rifampicin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

475 Rifampicin 1 Phản ứng dị ứng không liên quan đến liều 

517 Levofloxacin 1 
ADR có thể không liên quan đến ME. Viêm 

gan chủ yếu theo cơ chế miễn dịch – dị ứng 

519 Ethinamid 1 Liều thấp không gây ra phản ứng 

521 RHZ 1 Liều thấp không gây ra AE 

521 Ethambutol 1 Liều thấp không gây ra AE 

522 Penicillin V 1 

Shock không phụ thuộc vào liều. Lƣu ý khi 

khai thác tiền sử dị ứng để tránh sốc phản 

vệ do dùng penicillin.  

536 Amoxicillin 20 
Không xác định liệu bệnh nhân tự dùng 

thuốc hay không 

544 Clindamycin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

544 Clindamycin 7 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

547 Vancomycin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

547 Vancomycin 7 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 
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Mã 

BC 
Hoạt chất 

Tiêu chí 

PM (*) 
Nhận xét 

626 
Rifampicin+ 

Nifedipin 
12 

Phản ứng dị ứng không liên quan đến tƣơng 

tác.  

634 Cefalexin 11 
Bệnh viện nhầm lẫn tiền sử dị ứng với cơ 

địa dị ứng 

635 
Rifampicin+ 

Dexamethason 
12 

Tƣơng tác không liên quan đến AE đƣợc 

mô tả 

637 Cefuroxim 7 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

651 Paracetamol 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều.  

652 Cefuroxim 7 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

678 Ciprofloxacin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

722 Nefopam 7 
Phản ứng dị ứng không phụ thuộc chế độ 

dùng 

753 
Ampicillin/ 

Sulbactam 
7 

Chế độ liều không liên quan đến phản ứng 

dị ứng 

754 Fenofibrat 1 Ít dữ liệu để kết luận 

754 Fenofibrat 12 Ít dữ liệu để kết luận 

762 
Amoxicillin/ 

Clavulanat 
7 Phản ứng không liên quan đến liều 

828 Paracetamol 1 Phản ứng dị ứng không liên quan đến liều 

848 
Dexloratadin+ 

Fexofenadin 
13 

Phản ứng dị ứng không phụ thuộc vào việc 

trùng lặp trị liệu 

852 
L–cystein/ 

vitamin B6 
1 Liều thấp không gây triệu chứng nhƣ mô tả.  

867 Glucosamin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

871 Mephenesin 1 
Liều thuốc mephenesin không liên quan tới 

AE 
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PM (*) 
Nhận xét 

872 Amoxicillin 7 
Phản ứng dị ứng không liên quan đến chế 

độ dùng.  

910 Cotrimoxazol 7 
Phản ứng dị ứng không liên quan đến chế 

độ dùng 

911 Cefotaxim 1 Liều không liên quan đến dị ứng 

915 
Captopril+ 

Spironolacton 
12 

Phản ứng khi tiêm có thể là dị ứng, có thể là 

tốc độ và kĩ thuật tiêm, không liên quan đến 

tƣơng tác trên Kali vì phản ứng xảy ra 

nhanh (10 phút) 

964 Ciprofloxacin 1 Phản ứng dị ứng không phụ thuộc liều 

968 Penicillin V 1 Phản ứng dị ứng không liên quan đến liều 

968 Penicillin V 7 
Phản ứng kiểu dị ứng không liên quan đến 

chế độ dùng 

981 
Clarithromycin+ 

methylprednisolon 
12 

Tƣơng tác không liên quan đến AE đƣợc 

mô tả 

985 
Clarithromycin+ 

Rifampicin 
12 

Phản ứng dị ứng không liên quan đến tƣơng 

tác dƣợc động học 

985 
Diclofenac+ 

Rifampicin 
12 

Phản ứng dị ứng không liên quan đến tƣơng 

tác dƣợc động học 

985 
Nifedipin+ 

rifampicin 
12 

Phản ứng dị ứng không liên quan đến tƣơng 

tác dƣợc động học 

1009 Amoxicillin 1 Phản ứng không liên quan đến liều 

 (*) : Tham khảo phụ lục 2.  
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PHỤ LỤC 8: DANH SÁCH ME PHÁT HIỆN ĐƢỢC TRONG NGHIÊN 

CỨU 

Mã 

BC 
Hoạt chất 

T.chí 

PM
(*) Mô tả sai sót 

4 Pyrazinamid 1B 

Bệnh nhân dùng pyrazinamid liều 

500mg/47kg thấp hơn liều  khuyến cáo 2 viên 

x 400mg/ 40-54kg hoặc 20-30mg/kg/ngày. 

8 Cefuroxim 7 

Cách dùng của cefuroxim cho nhiễm trùng ở 

ngƣời lớn thƣờng là 3-4 lần/ngày. Bệnh nhân 

dùng 2 lần/ngày 

9 Cefuroxim 7 

Cách dùng của cefuroxim cho nhiễm trùng ở 

ngƣời lớn thƣờng là 3-4 lần/ngày. Bệnh nhân 

dùng 2 lần/ngày 

12 Cefadroxil 7 
Cách dùng trong Vidal là 2 lần/ngày, bệnh 

nhân dùng 3 lần/ngày 

15 

Rifampicin/ 

 isoniazid/ 

pyrazinamid 

1B 
Bệnh nhân dùng RHZ 2 viên/45kg. Phác đồ 

lao 3 viên/40-54kg. 

17 Cephalexin 11 

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng ampicillin và 

amoxicillin, tuy nhiên theo dƣợc thƣ cefalexin 

là thuốc dung nạp tốt, kể cả với các bệnh nhân 

đã dị ứng penicillin, mặc dù vẫn có rất ít 

trƣờng hợp bị dị ứng chéo. 

17 Paracetamol 13 

Bệnh nhân dùng Di Antavic chứa 

Dextropropoxyphene 30mg vàParacétamol 

400mg cùng với Dolipran chứa paracetamol 

500mg. Không rõ liều dùng. 

17 Cephalexin 20 
Bệnh nhân bị đau nhức, tự mua thuốc trong 

đó có cefalexin. 

26 Cotrimoxazol 8 Dùng kháng sinh cho chỉ định viêm họng 

26 Cotrimoxazol 11 
Bệnh nhân dùng trimeseptol (cotrimoxazol) 

khi có tiền sử dị ứng cotrimoxazol 

26 Cotrimoxazol 20 Bệnh nhân tự mua trimeseptol (cotrimoxazol) 
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(*) Mô tả sai sót 

37 
Terpin 

hydrat/codein 
8 

Terpin codein chỉ định giảm ho khan, bệnh 

nhân uống giảm ho do viêm phế quản 

43 Ciprofloxacin 1B 

Bệnh nhân dùng ciprofloxacin truyền TM với 

chỉ định: Viêm họng cấp/nhiễm trùng đƣờng 

tiêu hóa. Bệnh nhân dùng 200mg x 2 

lần/ngày. 

Liều dùng của ciprobay tiên truyền cho tiêu 

chảy hay nhiễm trùng hô hấp là 400mg x 2 

lần/ngày. 

45 Cefotaxim 1A 

Liều cho trẻ em là 100/150mg/ ngày, trẻ nặng 

15kg, liều sẽ là 1,5-2,25g/ngày. Bệnh nhân 

đƣợc dùng liều 1,5 x  2 lần/ngày 

48 Cefotaxim 1B 

Liều cho trẻ em theo Vidal Claforan là 100-

150mg/kg thể trọng chia 2-4 lần. Trẻ nặng 

11kg -> liều 1100mg - 1650mg / ngày chia 2-

4 lần. Bệnh nhân dùng 50mg x 2 lần/ngày 

54 Cefoperazon 8 
Chỉ định: "Hậu phẫu sỏi niệu quản", không rõ 

có nhiễm khuẩn hay không 

54 Ciprofloxacin 8 
Chỉ định: "Hậu phẫu sỏi niệu quản", không rõ 

có nhiễm khuẩn hay không 

54 metronidazol 8 
Chỉ định: "Hậu phẫu sỏi niệu quản", không rõ 

có nhiễm khuẩn hay không 

54 Doxycyclin 8 
Chỉ định: "Hậu phẫu sỏi niệu quản", không rõ 

có nhiễm khuẩn hay không 

55 Cefoperazon 8 

Dùng kháng sinh trong trƣờng hợp sỏi niệu 

quản phải, không rõ có nhiễm khuẩn hay 

không 

59 
gentamycin-

vancomycin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: 

Vancomycin-gentamycin: Vancomycin làm 

tăng nguy cơ gây độc tính trên thận của 

gentamycin. Nên theo dõi chức năng thận khi 

dùng từng thuốc và theo dõi thƣờng xuyên 

hơn nếu dùng đồng thời. 
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59 
cefuroxim-

gentamycin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: 

Gentamycin-cefuroxim: Một nghiên cứu cho 

thấy cefuroxim làm tăng nguy cơ độc tính trên 

thận của gentamycin. Nên theo dõi chức năng 

thận và nồng độ aminosid. 

63 Calci 13 

Bệnh nhân dùng Fatig ống 2 ống/ngày 

(87,3mg calci nguyên tố x 2) và 2 viên calci D 

0,5g/ngày vƣợt quá mức liều bổ sung calci 

khuyến cáo. 

64 

Glimepirid+ 

Methylprednisolon

+ metformin 

12 

Tƣơng tác mức độ 2: Methylprednisolon+ 

Glimepiride, Metformin 

Solumedrol làm tăng đƣờng huyết đối kháng 

tác dụng hạ đƣờng huyết của glimepiride. Nên 

theo dõi thƣờng xuyên hơn đƣờng huyết và 

tăng liều thuốc hạ đƣờng huyết nếu cần thiết. 

71 Streptomycin 1A 

Bệnh nhân dùng liều 1g/56kg đúng theo mức 

liều 1g/55-70kg theo phác đồ lao, tuy nhiên 

dƣợc thƣ khuyến cáo liều tối đa 0,75g trên 

ngƣời cao tuổi. 

83 Cefalexin 8 
Bệnh nhân ho, tự ra nhà thuốc mua kháng 

sinh. 

83 Cefalexin 20 Cefalexin 

99 Ceftazidim 8 Dùng ceftriaxon với chỉ định sỏi niệu quản 

100 Phenylbutazon 8 

Bệnh nhân dùng phenylbutazone khi bị đau 

khớp, không rõ có gout hay viêm khớp dạng 

thấp hay không (các chỉ định trong MIMS). 

Cục Quản lý Dƣợc Việt Nam yêu cầu chỉ sử 

dụng các thuốc chứa Phenylbutazone trong 

điều trị bệnh gút cấp và viêm khớp cấp, khi 

các thuốc khác không có tác dụng. 

100 Phenylbutazon 20 Phenylbutazon 
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101 Ceftriaxon 1A 

Thuốc dùng 2g/lần chỉ định dự phòng trƣớc 

phẫu thuật cao hơn liều 1g/ 1 lần duy nhất 

trong Dƣợc thƣ 

105 Gentamicin 1A 

Theo dƣợc thƣ,  liều gentamycin cho trẻ em là 

3mg/kg/ngày, bệnh nhân dùng 

70mg/11kg/ngày. 

112 Amoxicillin 8 

Bệnh nhân ho đƣợc trạm y tế cấp 

Amoxicillin, không rõ có nhiễm khuẩn hay 

không? 

118 Amoxicillin 7 
Cách thƣờng dùng trong dƣợc thƣ là 8h/lần. 

Bệnh nhân dùng 1g/1 lần/ngày (trong 4 ngày). 

121 Streptomycin 1A 

Bệnh nhân 75 tuổi, 53kg, dùng liều 1g/ngày. 

Phác đồ lao 0,75g streptomycin/45-

54kg/ngày. 

Dƣợc thƣ: tối đa 750mg/ngày cho ngƣời cao 

tuổi. 

142 Cefuroxim 1B 

Trẻ dùng liều 62,5mg/13kg/ x 2 lần/ngày thấp 

hơn liều thông thƣờng trong vidal là 125mg x 

2 lần/ngày hoặc 10mg/kg x 2 lần/ngày 

151 Amoxicillin 8 Uống amoxicilin, chỉ định "Sốt" 

151 Amoxicillin 20 Số lô ghi là "không nhớ" 

152 Amoxicillin 8 Dùng amoxicillin với chỉ định đau chân. 

153 Lincomycin 8 
Bệnh nhân dùng lincomycin với lí do dùng 

thuốc là "đau khớp khuỷu tay" 

153 
Celecoxib+ 

Meloxicam 
13 

Bệnh nhân dùng kết hợp 2 NSAIDs: 

Cadicelox (celecoxib) 200mg, bắt đầu 16/2/13 

và Mebilax (meloxicam) 7,5mg. Tuy nhiên 2 

thuốc này đều không có trong danh sách 

thuốc nghi ngờ gây phản ứng. 

153 Lincomycin 20 Bệnh nhân tự mua lincomycin. 

157 Cefotaxim 1B Liều cho trẻ em: mỗi ngày dùng 100-150 
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157 Cefotaxim 7 

mg/kg thể trọng (với trẻ sơ sinh là 50mg/kg 

thể trọng) chia làm 2-4 lần 

Trẻ 2 tuổi, dùng liều 800mg/16kg/1 lần. 

162 Glutathion 8 
Không có chỉ định "Tràn dịch màng phổi 2 

bên" trong micromedex. 

164 
Clarithromycin+ 

Rifampicin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: clarithromycin/ 

rifampicin 

Rifampicin làm giảm nồng độ trong huyết 

tƣơng của clarithromycin nhƣng chƣa có bằng 

chứng rõ ràng về việc dẫn đến thất bại điều 

trị. Cần theo dõi khi dùng đồng thời 2 thuốc 

này để đảm bảo hiệu quả đ 

164 Streptomycin 1A 

Bệnh nhân 66 tuổi, không rõ cân nặng, dùng 

streptomycin liều 1g/ngày. Dƣợc thƣ khuyên 

liều tối đa cho ngƣời cao tuổi là 0,75g/ngày. 

174 Gentamicin 1A 

Bệnh nhân dùng 20mg 

gentamycin/3,4kg/ngày. Liều dƣợc thƣ cho trẻ 

em: 3mg/kg/ngày 

175 Ceftriaxon 1A 

Liều ceftriaxon theo Dƣợc thƣ cho trẻ em là 

50-75mg/kg/ngày. Trẻ 2 tháng tuổi, nặng 

4,5kg, dùng liều 600mg. 

176 Vancomycin 1A Bệnh nhân dùng 500mg/26kg x 3 lần/ ngày. 

Dƣợc thƣ khuyến cáo dùng 10mg/kg/6h 

(260mg x 4 lần/ngày). 
176 Vancomycin 7 

189 Spiramycin 1B Liều dùng 325.000 UI/ 6kg x 2 lần/ngày thấp 

hơn liều trong dƣợc thƣ là 150.000 

IU/kg/ngày chia 3 lần 
189 Spiramycin 7 

192 Cefotaxim 8 Lí do dùng thuốc: theo dõi hen tim 
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192 
Aminophyllin+ 

Amiodaron 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: 

+ Aminophyllin- amiodaron: 1 báo cáo ca 

riêng lẻ  về trƣờng hợp amiodaron làm tăng 

nồng độ và độc tính của theophyllin trên 

ngƣời cao tuổi -> Aminophyllin có thể tƣơng 

tác tƣơng tự. Aminophyllin gây giảm Kali 

máu, làm tăng nguy cơ xoắn đỉnh, có thể kết 

hợp với tác dụng của amiodaron. Bằng chứng 

chƣa đủ thích đáng và cần nghiên cứu thêm. 

Ghi nhớ tƣơng tác này trong trƣờng hợp có 

đáp ứng không mong đợi trong điều trị. Lƣu ý 

rằng Amiodaron có thể gây suy giáp làm thay 

đổi nhu cầu sử dụng aminophyllin, cần theo 

dõi chặt chẽ nồng độ Kali trong máu. 

192 
Amiodaron+ 

Furosemid 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: 

+ Amiodaron- furosemid: 

Furosemid làm giảm nồng độ Kali máu, làm 

tăng nguy cơ xoắn đỉnh, hiệp đồng với tác 

dụng của amiodaron. Cần theo dõi chặt chẽ 

nồng độ Kali máu. 

192 
Amiodaron+ 

Digoxin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2 

+ Amiodaron+ digoxin: 

Amiodaron có thể làm tăng gấp đôi nồng độ 

digoxin, mức tăng này có thể cao hơn ở 1 số 

bệnh nhân. Tác dụng hiệp đồng trên nhịp tim, 

dẫn truyền nhĩ thất, có thể gây loạn nhịp. Ban 

đầu cần giảm liều digoxin xuống 20-30%, sau 

đó giảm thêm sau 1-2 tuần. Nồng độ digoxin 

tăng nhiều trên trẻ em hơn so với ngƣời lớn. 

Tác dụng của tƣơng tác kéo dài vài tuần sau 

khi ngừng amiodaron 

192 Paracetamol 13 
Bệnh nhân dùng alaxan và tatanol cùng chứa 

paracetamol 
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211 Ceftriaxon 7 
Dƣợc thƣ khuyên dùng 1-2 lần/ngày, bệnh 

nhân dùng 3 lần/ngày 

212 Ceftriaxon 7 
Dƣợc thƣ khuyên dùng 1-2 lần/ngày, bệnh 

nhân dùng 3 lần/ngày 

217 Cefalexin 1A 

Dùng cephalexin 1500mg 1 lần. Liều thƣờng 

dùng ở ngƣời lớn đƣợc khuyến cáo trong 

dƣợc thƣ là 250-500mg mỗi 6h. 

217 Cefalexin 7 

Dùng cephalexin 1500mg 1 lần. Liều thƣờng 

dùng ở ngƣời lớn đƣợc khuyến cáo trong 

dƣợc thƣ là 250-500mg mỗi 6h. 

217 Cefalexin 11 
Bệnh nhân có dị ứng nhóm beta-lactam, 

không rõ là penicillin/cephalosporin hay cả 2 

217 Cefalexin 20 
Bệnh nhân viêm họng, tự mua thuốc kháng 

sinh. 

220 Cloramphenicol 8 

Sử dụng cloramphenicol trong rối loạn tiêu 

hóa  -> có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhƣng ngay 

cả RLTH do nhiễm khuẩn thì sử dụng 

cloramphenicol cũng không phải là lựa chọn 

phù hợp. 

220 Cloramphenicol 16 

Theo dƣợc thƣ, do cloramphenicol có nhiều 

tác dụng phụ nghiêm trọng nên cần đƣợc sử 

dụng tại bệnh viện để có thể thực hiện xét 

nghiệm thích hợp và khám nghiệm lâm sàng. 

220 Cloramphenicol 20 
Gia đình tự ý cho trẻ uống kháng sinh khi bị 

rối loại tiêu hóa 

223 Diclofenac 20 

Bệnh nhân tự uống thuốc giảm đau. 

Diclofenac dạng uống không có trong danh 

mục thuốc không kê đơn 2009, chỉ có dạng 

dùng ngoài. 

224 Paracetamol 11 
Dị ứng với nhiều thuốc giảm đau không rõ 

loại 
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225 
Ibuprofen/ 

paracetamol 
1A 

Bệnh nhân dùng 2 viên/lần cao hơn liều Mims 

là 1 viên/6h. 

225 
Ibuprofen/ 

paracetamol 
11 Bệnh nhân có tiền sử dị ứng paracetamol. 

228 Diclofenac 20 

Bệnh nhân đau răng, tự mua diclofenac uống. 

Diclofenac dạng uống không có trong danh 

mục thuốc không kê đơn, chỉ có dạng dùng 

ngoài 

229 Cloramphenicol 11 Bệnh nhân có tiền sử dị ứng Clorocit 

229 Cloramphenicol 8 
Rối loạn tiêu hóa uống Cloramphenicol 

(clorocit) 

229 Cloramphenicol 20 Cloramphenicol 

229 Cloramphenicol 16 

Theo dƣợc thƣ, do cloramphenicol có nhiều 

tác dụng phụ nghiêm trọng nên cần đƣợc sử 

dụng tại bệnh viện để có thể thực hiện xét 

nghiệm thích hợp và khám nghiệm lâm sàng. 

232 Cloramphenicol 8 
Dùng kháng sinh cloramphenicol cho chỉ định 

rối loạn tiêu hóa 

232 Cloramphenicol 16 

Theo dƣợc thƣ, do cloramphenicol có nhiều 

tác dụng phụ nghiêm trọng nên cần đƣợc sử 

dụng tại bệnh viện để có thể thực hiện xét 

nghiệm thích hợp và khám nghiệm lâm sàng. 

232 Cloramphenicol 20 Cloramphenicol 

233 Calci 8 

Lí do dùng thuốc là bổ sung calci, trong dƣợc 

thƣ chỉ có các chỉ định trong các trƣờng hợp 

cụ thể (hạ calci huyết, tăng kali huyết…) 

234 Citicolin 8 
Bệnh nhân đau khớp, trong mims không có 

chỉ định này 

234 Citicolin 20 Citicolin 

235 
Alphachymotrypsi

n 
20 Alphachymotrypsin 

235 Cefixim 20 Cefixim 
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236 
Spiramycin/ 

metronidazol 
20 

Bệnh nhân đau răng tự mua dorogyl 

(spiramycin, metronidazole) và mofen 

(ibuprofen) uống, trong đó có dorogyl là 

thuốc bán theo đơn. 

238 Clarithromycin 20 
Bệnh nhân bị viêm họng, gia đình cho uống 

kháng sinh clarithromycin 

239 
Spiramycin/ 

metronidazol 
1B 

Bệnh nhân dùng 2 viên/ngày  thấp hơn liều 

trong SPC Pháp là 4-6 viên/ngày. 

239 Spiramycin 20 
Bệnh nhân đau răng, tự uống dorogyl 

(spiramycin, metronidazole) 

245 Amoxicillin 8 Bệnh nhân đau răng, sử dụng amoxicillin 

245 Amoxicillin 20 
Bệnh nhân tự dùng amoxicillin là thuốc 

không kê đơn 

247 Cefixim 20 
Trẻ viêm họng, gia đình tự cho dùng kháng 

sinh cefixim 

249 Lincomycin 8 Dùng Lincomycin trong đau răng 

249 Lincomycin 1B 

Liều Lincomycin theo dƣợc thƣ là 500mg-

1000mg x 3 lần/ngày. Bệnh nhân dùng 

300mg/ 1 lần 

249 Lincomycin 20 Lincomycin 

250 
Racecadotril 

Bacillus clausi 
8 

Sử dụng Hidrasec (racecadotril) và 

Enterogermina (Bacillus classii)- 2 thuốc điều 

trị tiêu chảy, dùng thuốc theo đơn điều trị 

thiếu calci -> nghi ngờ do báo cáo nhầm 

255 Cloramphenicol 8 Cloramphenicol trong rối loạn tiêu hóa. 

255 Cloramphenicol 20 Cloramphenicol 

255 Cloramphenicol 16 

Theo dƣợc thƣ, do cloramphenicol có nhiều 

tác dụng phụ nghiêm trọng nên cần đƣợc sử 

dụng tại bệnh viện để có thể thực hiện xét 

nghiệm thích hợp và khám nghiệm lâm sàng. 
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260 Cephalexin 20 

Bệnh nhân viêm họng, uống kháng sinh, xuất 

hiện phản ứng mới vào bệnh viện điều trị, 

không rõ có đƣợc kê đơn hay không. 

262 Ciprofloxacin 1B 

Chỉ định viêm đƣờng tiết niệu, bệnh nhân 

dùng liều 200mg x 2 lần/ngày thấp hơn liều 

cho chỉ định này trong vidal là 250mg-500mg 

x 2 lần/ngày và thấp hơn liều của tất cả các 

chỉ định khác trong vidal. 

262 Ciprofloxacin 7 
Bệnh nhân truyền ciprofloxacin 1g/30 phút. 

Trong vidal khuyến cáo truyền 1g/60 phút 

263 Cotrimoxazol 8 Sử dụng kháng sinh trong rối loạn tiêu hóa 

263 Cotrimoxazol 20 Tự dùng Trimazol (cotrimoxazol) 

263 cotrimoxazol 3 
Bn dùng thuốc 12 ngày, trong khi sử dụng 

thuốc thƣờng chỉ định trong 5-10 ngày 

265 Paracetamol 11 Bệnh nhân có tiền sử dị ứng paracetamol 

266 Cefotaxim 8 

Bệnh nhân cơn hen phế quản, không rõ có bội 

nhiễm hay không, sử dụng kháng sinh 

cefotaxim 

269 Cefotaxim 8 

Bệnh nhân sử dụng kháng sinh để điều trị 

trong đợt cấp COPD, không rõ có bội nhiễm 

hay không 

270 Cefixim 9 

Trẻ 1 tháng tuổi, sử dụng cefixim. Theo Mims 

thuốc thận trọng đối với trẻ dƣới 6 tháng tuổi 

và không có liều dành riêng cho lứa tuổi này 

270 Cefixim 1A 

Liều 250mg/ 1 lần cao so với mức 8mg/kg là 

mức liều dành cho trẻ trên 6 tháng tuổi. Mặc 

dù không biết rõ cân nặ 

276 
Spiramycin/ 

Metronidazol 
1B 

Theo SPC Pháp dùng 4-6 viên/ngày, bệnh 

nhân dùng liều thấp hơn là 2 viên/ngày. 

276 
Spiramycin/ 

Metronidazol 
20 spiramycin/metronidazol 
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278 Isoniazid 13 

Báo cáo ghi bệnh nhân dùng RH hàm lƣợng 

0,25g 3v/lần bắt dầu 9h ngày 21/8, kết thúc 9h 

ngày16/9. Thuốc dùng kèm có Rimifon 

(Isoniazid) 0,3g bắt đầu vào 9h ngày 21/8, 

mặc dù không rõ liều dùng nhƣng có thể gây 

quá liều isoniazid 

278 Isoniazid 1A 

Báo cáo ghi bệnh nhân dùng RH hàm lƣợng 

0,25g 3v/lần bắt dầu 9h ngày 21/8, kết thúc 9h 

ngày16/9. Thuốc dùng kèm có Rimifon 

(Isoniazid) 0,3g bắt đầu vào 9h ngày 21/8, 

mặc dù không rõ liều dùng nhƣng có thể gây 

quá liều isoniazid 

290 Pyrazinamid 1A 

Bệnh nhân dùng 4 viên x 500mg 

pyrazinamid/57kg (= 35mg/kg)/ngày. Liều 

khuyến cáo trong phác đồ là 20-30mg/kg hoặc 

3 viên x400mg pyrazinamid/55-70kg. 

308 Isoniazid 1B 

Liều uống isoniazid (1 viên 100mg/30kg/ 1 

ngày) thấp hơn liều khuyến cáo ( 

5mg/1kg/ngày hoặc 2 viên 100mg/ 30-

39kg/ngày) 

328 Pyrazinamid 1A 

Pyrazinamid: Liều 1,5g/46kg/ngày cao hơn 

liều khuyến cáo trong phác đồ (20-

30mg/kg/ngày), nên dùng 2 viên 0,5g thay vì 

3 viên 

335 Isoniazid 1A 

Liều dùng Turbezid là 3 viên/39kg/ngày cao 

hơn liều trong phác đồ là 2 viên/30-

39kg/ngày. 

335 Pyrazinamid 1A 

Liều dùng Turbezid là 3 viên/39kg/ngày cao 

hơn liều trong phác đồ là 2 viên/30-

39kg/ngày. 

335 Rifampicin 1A 

Liều dùng Turbezid là 3 viên/39kg/ngày cao 

hơn liều trong phác đồ là 2 viên/30-

39kg/ngày. ME Không phải là pADE 
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363 Cefotaxim 1B 

Trẻ 18 tháng tuổi dùng liều 450mg/10kg/ngày 

chia 3 lần thấp hơn liều cho trẻ em trong vidal 

là 100-150 mg/kg/ngày chia 2-4 lần. Liều này 

phù hợp với liều dành cho trẻ sơ sinh. 

377 
Vancomycin+ 

Amikacin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: vancomycin + amikacin 

Tăng khả năng gây độc tính trên thận của 

amikacin do vancomycin, cần tăng theo dõi 

chức năng thận hơn so với dùng đơn độc 

377 Vancomycin 1A 

Trẻ dùng vancomycin liều 180mg/10kg x 3 

lần/ngày cao hơn liều trong dƣợc thƣ 

10mg/kg/6h. 

377 Vancomycin 7 

Dùng liều cao hơn bình thƣờng có thể dẫn đến 

làm tăng nồng độ thuốc trong dịch truyền và 

tăng thời gian truyền cần thiết so với bình 

thƣờng. 

383 Magie 8 

Chỉ định trong SPC Pháp là thiếu magie đã 

xác định, kết hợp hay đơn độc, bệnh nhân sử 

dụng với chỉ định mệt mỏi 

387 Amoxicillin 8 Dùng amoxicilin với chỉ định: cảm, ho 

394 Clindamycin 8 
Dùng clindamycin với chỉ định ung thƣ phổi. 

Trong tài liệu không có chỉ định này 

394 Clindamycin 7 

Thời gian truyền khuyến cáo của clindamycin 

trong vidal là 1,2g/ 20 phút. Trong mục xử trí 

phản ứng có ghi "pha loãng clindamycin và 

truyền trong vòng 20 phút" do đó nghi ngờ có 

sai sót trong cách dùng ban đầu. 

399 Iopromid 1A 

Liều dùng Ultravist: 70ml Ultravist 370 

mg/ml để chụp CT bụng- hệ niệu. Liều dùng 

trên Mims Ultravist cho ngƣời lớn là 1ml 

Ultravist 300/kg để chụp hệ niệu. 

401 penicillin V 1A 

Liều hiện dùng là 2 viên x 1000000 UI = 

1250mg x 2 lần/ngày cao hơn mức liều cho  

ngƣời lớn là 250-500 mg/6-8h. 
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403 Ceftriaxon 1A 

Liều dùng cho ceftriaxon là 50-75mg/kg/ngày 

(700-1050mg/14kg/ngày). Trẻ dùng 

2000mg/14kg/ngày. 

Phản ứng ghi trong báo cáo là : rét run, hốt 

hoảng, mạch nhanh 

403 Amikacin 1A 1,7- Liều dùng cho amikacin trong dƣợc thƣ: 

không quá 15mg/kg/ngày cho trẻ lớn, chia 

liều cách nhau mỗi 8-12h. Bệnh nhân dùng 

300mg/14kg/lần/ngày. Dƣợc thƣ ghi chú thời 

gian truyền cho trẻ nhỏ là 1-2h, trẻ lớn 30 

phút, nhƣng không nói rõ thế nào là trẻ lớn, 

trẻ nhỏ 

403 Amikacin 7 

405 Amikacin 1A 1,7- Liều amikacin trong dƣợc thƣ là 

15mg/kg/ngày, (300mg/20kg/ngày), chia ra 

thành các liều mỗi 8-12h. Trẻ hiện dùng liều 

500mg/20kg/1 lần/ngày. Bệnh nhân truyền 

trong 60p. Dƣợc thƣ cũng khuyến cáo truyền 

30-60p nhƣng là liều thấp hơn. 

405 Amikacin 7 

408 
Rifampicin/ 

Isoniazid 
1A 

1-Bệnh nhân dùng 1 viên 150mg R+100mg 

H/9kg/ngày. Cao hơn liều khuyến cáo R 

10mg/kg/ngày, H 5mg/kg/ngày 

 Có thể là dạng bào chế không có sẵn? 

413 
Rifampicin/ 

Isoniazid 
1B 

Liều 2,5 viên( x 150mg Rifampicin+75mg 

Isoniazid) /45kg/ngày thấp hơn liều trong 

phác đồ: Rifampicin 10mg/kg/ngày, Isoniazid 

5mg/kg/ngày hoặc 3 viên HR/40-54kg/ngày. 

430 Streptomycin 1A 

Theo dƣợc thƣ, liều tối đa là 750mg/ngày cho 

ngƣời cao tuổi. Bệnh nhân 84 tuổi, dùng liều 

streptomycin 1g/60kg/ngày (phù hợp với mức 

liều cho bệnh nhân 55-70kg trong phác đồ)  

Tác dụng độc với tiền đình (có thể là lí do gây 

chóng mặt) là phản ứng phụ 
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436 Rifampicin 1B 

Liều dùng rifampicin là 300mg/45kg/ngày 

thấp hơn liều khuyến cáo 10mg/kg/ngày hoặc 

3 viên x 150mg/ 40-54kg/ngày 

454 Rifampicin 1B 

Rifampicin 150 mg x 2 viên/48kg/ngày, thấp 

hơn liều khuyến cáo 150 x 3 viên/40-

54mg/kg/ngày. 

466 Streptomycin 1A 
Liều streptomycin 1g/38kg/ngày cao hơn 

khuyến cáo: 0,5g/ 30-39kg/ngày. 

475 Rifampicin 1B 

Liều dùng rifampicin là 2 viên x 

150mg/42kg/ngày thấp hơn liều khuyến cáo là 

3 viên x 150mg/ 40-54kg/ngày hoặc 8-

12mg/kg/ngày 

505 Pyrazinamid 11 
Cách đây 1 năm, bệnh nhân đã uống thuốc lao 

1 tháng, sau đó ngứa và bỏ điều trị 

505 Rifampicin 11 
Cách đây 1 năm, bệnh nhân đã uống thuốc lao 

1 tháng, sau đó ngứa và bỏ điều trị 

517 Levofloxacin 1A 

Levofloxacin 1,5g/ngày/45kg cao hơn mức 

liều trong phác đồ lao đa kháng là 

750mg/ngày/33-50kg 

519 Ethinamid 1B 

Liều Ethionamide cho ngƣời lớn từ 51-70kg 

là 750mg/ngày. Bệnh nhân dùng 

500mg/ngày/53kg. 

521 

Rifampicin/ 

isoniazid/ 

pyrazinamid 

1B 

Liều hiện tại thấp 1 viên  RHZ 150/75/400mg 

/40kg/ ngày, so với liều trong phác đồ cho 

bệnh nhân cân nặng 40-54kg là 3 viên/ngày. 

Ethambutol 4/3 viên = 567mg/ 40kg vẫn thấp 

hơn liều trong phác đồ 15mg-20/kg (600-

800mg = 3/2-2 viên) 

521 Ethambutol 1B 

Ethambutol 4/3 viên = 567mg/ 40kg vẫn thấp 

hơn liều trong phác đồ 15mg-20/kg (600-

800mg = 3/2-2 viên) 
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522 Penicillin V 1A 

Liều mỗi lần trong dƣợc thƣ là 250-500mg, 

bệnh nhân dùng 2.000.000 UI tƣơng đƣơng 

với 1250 mg. 

530 Cotrimoxazol 11 

Báo cáo ghi: "Tiền sử dị ứng biseptol" nhƣng 

nghi ngờ có thể là thông tin ngƣời điều trị tự 

suy luận là bệnh nhân có dị ứng 

536 Amoxicillin 8 
CĐ: ho, sốt không rõ loại, mức độ, có thể là 

cảm cúm thông thƣờng. 

536 Amoxicillin 11 Tiền sử dị ứng không rõ loại 

536 Amoxicillin 20 
Bệnh nhân uống thuốc dẫn đến phản ứng, sau 

đó vào trạm  y tế xã sơ cứu 

544 Clindamycin 1B Theo vidal: Liều dùng 1200-4800mg/ngày, 

chia 3-4 lần. Bệnh nhân dùng liều 300mg x 2 

lần/ngày 

 

544 Clindamycin 7 

547 Vancomycin 1A Bệnh nhân dùng liều 100mg/5,5kg x 3 

lần/ngày. 

Liều cho trẻ em trong dƣợc thƣ là 10mg/kg/6h 

 

547 Vancomycin 7 

591 Erythromycin 8 Trẻ ho, sổ mũi 

591 Erythromycin 20 Gia đình tự cho trẻ uống Erythromycin. 

593 
Amoxicillin/ 

acid clavulanic 

20 Trẻ sau khi tiêm vaccin, bị sốt, sổ mũi, nôn, 

gia đình tự mua hạ sốt và kháng sinh cho trẻ 

uống. 
593 8 

595 Cefuroxim 8 Dùng kháng sinh cho chỉ định ho, cúm 

595 Cefuroxim 20 Bệnh nhân tự mua Zelmate (cefuroxim) 

624 Kanamycin 11 
Bệnh nhân có tiền sử dị ứng Streptomycin 

cùng nhóm với Kanamycin (aminosid) 
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626 
Rifampicin+ 

Nifedipin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: Nifedipin uống- 

Rifampicin 

Rifampicin làm giảm mạnh nồng độ của 

nifedipin đƣờng uống trong huyết tƣơng. Đã 

ghi nhận giảm kiểm soát huyết áp. Nên theo 

dõi huyết áp, có thể tăng liều chẹn kênh calci 

hoặc dùng thêm thuốc hạ áp khác. Một số nhà 

sản xuất đã chống chỉ định dùng đồng thời. 

634 Cefalexin 8 Sử dụng cefalexin với chỉ định: ho 

634 Cefalexin 11 
Dị ứng cephalexin 500mg (không rõ đây là 

tiền sử hay bệnh viện tự suy ra) 

635 
Rifampicin+ 

Dexamethason 
12 

Tƣơng tác mức 2: rifampicin- dexamethason  

Rifampicin làm tăng đáng kể thải trừ của 

dexamethason, cần theo dõi tác dụng và chỉnh 

liều nếu cần thiết. 

637 Cefuroxim 7 

Bệnh nhân dùng 1,5g x 2 lần/ngày khác với 

cách dùng trong Mims của biệt dƣợc 

Medaxetin là 0,75-1,5g x 3 lần/ngày 

648 Carboplatin 11 

Bệnh nhân bị dị ứng placarbo các đợt điều trị 

trƣớc (12/11/2013 và 10/12/2013), sử dụng lại 

xuất hiện phản ứng (10/1/2014)tuy nhiên vẫn 

phải sử dụng thuốc do lợi ích hơn nguy cơ 

651 Paracetamol 1A 
Khuyến cáo dùng 1g/1 lần, bệnh nhân dùng 

2g/1 lần, tuy chƣa vƣợt mức liều tối đa ngày 

652 Cefuroxim 7 

Bệnh nhân dùng cefuroxim 2 lần/ngày. Các 

cách dùng của cefuroxim trong Vidal thƣờng 

là 3 lần/ngày 

656 Amoxicillin 8 Sử dụng amoxicillin chỉ định đau họng. 

656 Amoxicillin 7 
Dƣợc thƣ khuyến cáo dùng 8h/1 lần, bệnh 

nhân dùng 2 lần/ngày 
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678 Ciprofloxacin 1B 

Bệnh nhân dùng ciprofloxacin điều trị viêm 

thanh quản, liều 200mgx 2 lần/ngày. 

Theo vidal ciprobay, liều truyền tĩnh mạch 

cho chỉ định viêm đƣờng hô hấp ở ngƣời lớn 

là 2 x 400mg đến 3 x 400mg/ngày 

690 Vancomycin 1A 

Bệnh nhân dùng liều 3g/lần. Tổng liều 1 ngày 

có thể chấp nhận đƣợc nếu so sánh với các tài 

liệu tham khảo khác, tuy nhiên cao hơn liều 

dùng 1 lần đƣợc khuyến cáo (0,5-1g) 

690 Vancomycin 7 

Liều một lần cao bất thƣờng ảnh hƣởng đến 

tốc độ truyền và nồng độ thuốc trong chai 

truyền 

692 Ceftriaxon 1 Ceftriaxone mức cao nhất khuyến cáo trong 

dƣợc thƣ là 4g, thƣờng dùng 2 lần/ngày. Bệnh 

nhân dùng 2g x 3 lần/ngày 
692 Ceftriaxon 7 

692 Ceftriaxon 2 
Sử dụng liều cao phải truyền tĩnh mạch. Bệnh 

nhân tiêm mạch chậm 

717 Erythromycin 20 
Bệnh nhân tự mua erythromycin, lí do đứt 

cẳng chân. 

722 Nefopam 7 
Cách dùng theo SPC là 1-3 viên x 3 lần/ngày, 

bệnh nhân dùng 2 viên x 2 lần/ngày 

753 
Ampicillin/ 

Sulbactam 
7 

Bệnh nhân dùng 2 lần/ngày. Vidal dùng 3 

lần/ngày 

754 Fenofibrat 1A 

Liều fenofibrat cho ngƣời lớn theo dƣợc thƣ 

là 300mg/ngày, liều khởi đầu là 200mg/ngày, 

bệnh nhân dùng liều 160mg/ngày. 

754 
Fenofibrat+ 

Glimepiride 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: 

* Glimepiride/ fenofibrate: Gây giiảm glucose 

huyết quá mức và/hoặc làm tăng tác dụng của 

thuốc điều trị ĐTĐ (bao gồm sulfonylureas) 

trên bệnh nhân dùng fibrat. Cần giám sát chặt 

chẽ kiểm soát đƣờng huyết và điều chỉnh liều 

thuốc đ 
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755 Piroxicam 11 

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với diclofenac 

(cùng nhóm NSAIDs), biểu hiện dị ứng tƣơng 

tự. 

755 Piroxicam 1A 

Bệnh nhân dùng 1 ống (20mg) x 2 lần/ngày. 

Theo mims của Hotemin liều tối đa là 

20mg/ngày. 

762 
Amoxicillin/ 

Clavulanic 
7 

Theo vidal, thuốc dùng 3 lần/ngày, bệnh nhân 

dùng 2 lần/ngày. Tổng liều đúng. 

767 Diclofenac 1A Theo mims Elaria: dùng đặt hậu môn 

100mg/ngày.  Nếu cần, phối hợp diclofenac 

25mg/50mg viên nén/viên đạn. Tổng liều tối 

đa cho tất cả các dạng bào chế: 150 mg/ngày. 

Bệnh nhân dùng liều đặt hậu môn 100mg x 2 

lần/ngTheo mims Elaria: dùng đặt hậu môn 

100mg/ngày.  Nếu cần, phối hợp diclofenac 

25mg/50mg viên nén/viên đạn. Tổng liều tối 

đa cho tất cả các dạng bào chế: 150 mg/ngày. 

Bệnh nhân dùng liều đặt hậu môn 100mg x 2 

lần/ngày 

[Nhận xét: Có thể bác sĩ quen với dạng 

diclofenac đặt hậu môn 80mg (VD: 

saokimpharma), dạng này có thể đặt 1-2 

lần/ngày] 

767 Diclofenac 7 

768 Diclofenac 1 Theo mims Elaria: dùng đặt hậu môn 

100mg/ngày.  Nếu cần, phối hợp diclofenac 

25mg/50mg viên nén/viên đạn. Tổng liều tối 

đa cho tất cả các dạng bào chế: 150 mg/ngày. 

Bệnh nhân dùng liều đặt hậu môn 100mg x 2 

lần/ngày 

[Nhận xét: Có thể bác sĩ quen với dạng 

diclofenac đặt hậu môn 80mg (VD: 

saokimpharma), dạng này có thể đặt 1-2 

lần/ngày] 

768 Diclofenac 7 
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800 Cefotaxim 8 
Lí do sử dụng thuốc: không rõ, chỉ ghi bạch 

cầu tăng 

813 Propylthiouracyl 11 

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng thiamazole là 

thuốc cùng nhóm với propylthiouracyl (nhóm 

thionamide). Tuy nhiên, dƣợc thƣ không có 

lƣu ý về trƣờng hợp bệnh nhân có tiền sử dị 

ứng nhóm thuốc này. 

813 Propylthiouracyl 9 

Trong mục thận trọng của thuốc, khuyến cáo 

hƣớng dẫn bệnh nhân về các triệu chứng của 

mất bạch cầu hạt (dấu hiệu nhiễm khuẩn), 

trong đó có mệt, bứt rứt (nhƣ phản ứng bệnh 

nhân gặp). Do nguy cơ mất bạch cầu hạt tăng 

theo tuổi nên thận trọng cho ngƣời trê 

815 Cefpirom 8 

Chỉ định "mổ lấy con" 

Theo dƣợc thƣ: Cefpirom không phải là một 

kháng sinh ƣu tiên dùng ban đầu, mà là một 

kháng sinh dự trữ dùng trong các trƣờng hợp 

nhiễm khuẩn hô hấp và tiết niệu có biến 

chứng đe dọa tính mạng, nhiễm khuẩn huyết 

có nguồn gốc từ đƣ 

819 Ceftazidim 8 
Dùng ceftazidime với lí do: nôn ói khi mang 

thai 35 tuần. 

828 Paracetamol 1B 
Liều Vidal perfalgan là 1g//lần, bệnh nhân 

dùng 1 ống 450mg/lần 

830 Ceftazidim 1A 

Liều dùng ceftazidim kháng sinh dự phòng 

trƣớc phẫu thuật cho bệnh nhân là 2g/1 lần. 

Liều theo Vidal fortum là 1g. 

847 Ebastin 8 

Dùng ebastin với chỉ định "Theo dõi vảy 

nến", trong micromedex không có chỉ định 

này. 

Các chỉ định: côn trùng cắn, viêm mũi dị ứng 

lâu năm/theo mùa. 
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848 
Dexloratadin+ 

Fexofenadin 
13 

Bệnh nhân dùng đồng thời fexofenadin và 

desloratadin đều là 2 thuốc kháng histamin 

850 
Acid 

ursodroxycholic 
8 

Bệnh nhân dùng thuốc  với lí do mệt. Acid 

ursodroxycholic chỉ có các chỉ định liên quan 

đến gan, mật, khó tiêu do viêm ruột, cắt bỏ 

ruột, lipid máu. 

850 Fexofenadin 8 
Bệnh nhân dùng thuốc kháng histamin với lí 

do: mệt. 

850 Levocetirizin 8 
Bệnh nhân dùng thuốc kháng histamin với lí 

do: mệt. 

852 
L-cystein/vitamin 

B6 
1B 

SPC Pháp quy định dùng 4 viên/ngày, bệnh 

nhân dùng 2 viên/ngày. 

852 
L-cystein/vitamin 

B6 
8 

Chỉ định của milirose trong SPC Pháp là trị 

nấm da (gãy móng, tóc), bệnh nhân dùng với 

lí do "Trị mụn" 

863 Cefalexin 20 Cefalexin 

865 Ringer lactat 8 

Chỉ định trong SPC Pháp của Ringer lactat là 

mất nƣớc, giảm thể tích tuần hoàn do mọi 

nguyên nhân, bệnh nhân dùng với chỉ định 

"Viêm dạ dày" 

867 Glucosamin 1B 

Liều dùng glucosamin là 500mg x 2 lần/ngày. 

Theo Mims của biệt dƣợc Vorifend cùng hoạt 

chất nên dùng 1250-1500mg/ngày 

871 Mephenesin 1B 

Bệnh nhân dùng mephenesin liều 250mg x 3 

lần/ngày. Theo mims của biệt dƣợc Glotal 

cùng hoạt chất, nên dùng 1,5-3 g/ngày chia 

nhiều lần. 

871 
Nimesulid+ 

Ibuprofen 
13 

Dùng nimesulide và ibuprofen: kết hợp 2 

NSAIDs, có thể gây ra loét đƣờng tiêu hóa 

872 Amoxicillin 7 
Dƣợc thƣ khuyến cáo dùng 8h/1 lần, bệnh 

nhân dùng 2 lần/ngày 

877 Penicillin V 20 penicillin V 
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878 
Sulfamethoxazol/ 

Trimethoprim 
20 Thuốc ngậm bisepsol 

878 Sulfamethoxazol 8 Dùng thuốc với lí do: ho, rát họng. 

884 Ampicillin 20 Ampicillin 

894 Nefopam 1A 
Bệnh nhân dùng 40mg/lần, trong Mims của 

Acupan hƣớng dẫn 20mg/lần x 4 lần/ngày 

897 Cefadroxil 8 Đau họng, uống cefadroxil. 

897 Cefadroxil 20 Cefadroxil 

898 Ceftazidim 1A 

Mức liều khá cao: 2g x 2 lần/ngày, khuyến 

cáo là 1g/8-12h (tùy mức độ nặng), trƣờng 

hợp viêm màng não dùng 2g/12h 

898 Ceftazidim 8 
Dùng kháng sinh, lí do gãy đầu dƣới xƣơng 

cánh tay, không rõ có nhiễm khuẩn hay không 

910 Cotrimoxazol 7 
Chế độ dùng trong dƣợc thƣ thƣờng là 2 

lần/ngày, bệnh nhân dùng 1 lần/ngày. 

911 Cefotaxim 1B 

Trẻ 12 tuổi, dùng liều 500mg x 2 lần/15kg 

thấp hơn liều theo Vidal Claforan liều cho trẻ 

em là 100-150mg/kg/ngày. 

913 Metronidazol 12 

Bệnh nhân có uống rƣợu trƣớc khi vào viện 

một ngày. Triệu chứng ADR không giống hội 

chứng cai rƣợu (khó thở, run giật tay chân, 

tăng nhịp tim) 

915 
Captopril+ 

spironolacton 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: Captopril/spironolactone 

Sử dụng đồng thời thuốc ức chế ACE và 

thuốc lợi tiểu giữ K làm tăng nguy cơ gây 

tăng K máu, trƣờng hợp nặng có thể đe dọa 

tính mạng. Cần theo dõi nồng độ K máu và 

chức năng thận, liều dùng của spironol 

964 Ciprofloxacin 1B 
Dùng liều 400mg x 2 lần, Vidal khuyến cáo 

500-750mg x 2 lần/ngày 

968 Penicillin V 1A 1,7- Liều trong dƣợc thƣ là 250-500mg/6-8h. 
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968 Penicillin V 7 
Bệnh nhân dùng 1250mg x 2 lần/ngày 

 

968 Penicillin V 11 Bệnh nhân dị ứng amoxicillin 

968 Penicillin V 20 penicillin V 

969 Cefotaxim 8 Lí do dùng thuốc: viêm họng dị ứng. 

981 
Clarithromycin+ 

Methylprednisolon 
12 

12- Tƣơng tác mức độ 2: Clarythromycin- 

methylprednisolon 

Clarythromycin làm giảm thanh thải 

methylprednisolon. Cần theo dõi tác dụng 

không mong muốn của corticoid (ví dụ phù 

mặt, tăng cân, tăng đƣờng huyết) và giảm liều 

methylprednisolon nếu cần. 

985 
Nifedipin+ 

Rifampicin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: Nifedipin- Rifampicin 

Rifampicin làm giảm đáng kể tác dụng 

(exposure??) của nifedipin đƣờng uống. Đã 

ghi nhận mất kiểm soát huyết áp. Cần theo 

dõi huyết áp, tăng liều thuốc chẹn calci khi 

cần thiết, có thể dùng thuốc thay thế. Một số 

nhà sản xuất chống c 

985 
Diclofenac+ 

Rifampicin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: Diclofenac- Rifampicin 

Rifampicin làm giảm 67% AUC trong huyết 

tƣơng của diclofenac. Theo dõi tác dụng điều 

trị của diclofenac và cân nhắc tăng liều hoặc 

dùng thuốc thay thế. 

985 
Clarithromycin+ 

Rifampicin 
12 

Tƣơng tác mức độ 2: Clarithromycin- 

Rifampicin: Rifampicin làm giảm đáng kể 

nồng độ thuốc trong huyết tƣơng của 

Clarithromycin, nhƣng ảnh hƣởng trên hiệu 

quả điều trị chƣa rõ, cần theo dõi đảm bảo 

hiệu quả điều trị 

100

9 
Amoxicillin 1A 

Liều thƣờng dùng của amoxicillin trong dƣợc 

thƣ là 250mg-500mg mỗi 8h. Bệnh nhân dùng 

1000mg x1 lần. 
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100

9 
Amoxicillin 20 Amoxicillin 

101

1 
Ketoconazol 20 Ketoconazol 

101

2 

Olanzapin+ 

Haloperidol 
12 

- Tƣơng tác mức độ 2: Olanzapin/ haloperidol 

Haloperidol có nguy cơ cao, olanzapin có 

nguy cơ chƣa rõ  gây kéo dài khoảng QT, có 

thể dẫn đến tử vong do xoắn đỉnh loạn nhịp. 

Kéo dài khoảng QT nguy hiểm có thể xảy ra 

khi sử dụng đồng thời hai thuốc này. Trong 

trƣờng hợp dùng thêm olanzapin khi đang 

giảm dần liều haloperidol  có thể dẫn đến các 

triệu chứng Parkinson. Nếu sự phối hợp 2 

thuốc này là bắt buộc thì cân nhắc theo dõi 

điện tim đồ. Tuổi cao, phụ nữ, ngƣời mắc 

bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa (đặc 

biệt là hạ kali máu) dễ dẫn đến kéo dài 

khoảng QT; cần thận trọng với các đối tƣợng 

này. Ý nghĩa lâm sàng của các triệu chứng 

parkinson này chƣa rõ. 

 Tƣơng tác liên quan đến phản ứng có hại 

(*): Tham khảo phụ lục 2; 1A: Liều cao hơn mức quy định; 1B: liều thấp hơn 

mức quy định. 

 

 


