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ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh cạnh những lợi ích mà thuốc mang lại, quá trình sử dụng thuốc cũng
tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các phản ứng có hại (ADR) gây ảnh hưởng tiêu cực đến
sức khỏe bệnh nhân cũng như gánh nặng kinh tế đối với xã hội [30]. Bài học từ
thảm họa Thalidomid năm 1960 đã cho thế giới thấy tầm quan trọng của hệ thống
cảnh báo sớm nguy cơ của thuốc sau khi lưu hành khi dữ liệu về an toàn thuốc từ
những thử nghiệm lâm sàng và tiền lâm sàng còn hạn chế. Từ đó, nhiều nước trên
thế giới đã hình thành hệ thống Cảnh giác Dược quốc gia, sử dụng báo cáo tự
nguyện và các phương pháp dịch tễ dược học khác để thu thập, phân tích một cách
hệ thống các biến cố bất lợi liên quan đến việc sử dụng thuốc.
Các cơ sở khám chữa bệnh có những điều kiện thuận lợi để trở thành đối tác
quan trọng trong hệ thống Cảnh giác Dược quốc gia bởi đây là nơi ghi nhận những
trường hợp bệnh nhân gặp ADR khi sử dụng thuốc ngoài cộng đồng cũng như đang
điều trị nội trú. Tại Việt Nam, một số biện pháp đã được áp dụng nhằm giám sát
ADR trong bệnh viện, trong đó hình thức báo cáo ADR tự nguyện là hình thức phổ
biến nhất nhờ tính đơn giản và dễ thực hiện. Hạn chế lớn nhất trong công tác báo
cáo ADR là hiện tượng báo cáo thiếu (under-reporting) và chất lượng báo cáo kém
[21], [48]. Bên cạnh đó, hoạt động báo cáo ADR phụ thuộc nhiều vào nhận thức và
sự hợp tác của cán bộ y tế [26], [43]. Do vậy, cùng với thúc đẩy báo cáo ADR cả về
số lượng cũng như chất lượng, việc nâng cao nhận thức của nhân viên y tế trong
hoạt động báo cáo ADR cũng cần được quan tâm, đòi hỏi hướng tiếp cận và giải
pháp phù hợp.
Bệnh viện Phụ sản Trung Ương là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối ngành
sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản với quy mô hơn 700 giường bệnh [71].
Nghiên cứu đánh giá báo cáo ADR tại bệnh viện giai đoạn 2009 – 2011 cho thấy, số
lượng báo cáo thu được chưa cao (36 báo cáo/3 năm) đồng thời sự tham gia của bác
sĩ, điều dưỡng còn hạn chế [18]. Năm 2012, bệnh viện bắt đầu triển khai Đề án Phát
triển công tác Dược lâm sàng với nội dung trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động báo
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cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) trong bệnh viện (Phụ lục 4). Những tác động
đó đã đem lại kết quả tích cực khi bệnh viện Phụ sản Trung Ương trở thành một
trong 10 bệnh viện có số báo cáo ADR nhiều nhất cả nước trong hai năm sau đó
[15], [16]. Nhằm đánh giá hoạt động báo cáo ADR trong giai đoạn 5 năm 2010 –
2014 cũng như mong muốn tìm hiểu những tồn tại trong hệ thống báo cáo ADR tại
bệnh viện, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Phân tích hoạt động báo cáo phản
ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương giai đoạn 2010 – 2014”
với hai mục tiêu:
- Phân tích tình hình báo cáo ADR của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương giai
đoạn 2010 – 2014;
- Khảo sát nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế trong hoạt
động báo cáo ADR tại bệnh viện.
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1.

AN TOÀN THUỐC TRONG BỆNH VIỆN
Hai vấn đề trọng tâm về an toàn thuốc trong bệnh viện là: sai sót liên quan

tới thuốc (ME) và biến cố có hại của thuốc (ADE), trong đó bao gồm phản ứng có
hại của thuốc (ADR) [38], [49]. Đây là những yếu tố cấu thành rủi ro liên quan tới
thuốc (medication misadventure) và quan hệ giữa các yếu tố này được thể hiện
trong hình 1.1 [22], [38], [49]. Bên cạnh đó, vấn đề chất lượng thuốc cũng ngày
càng được quan tâm trong bối cảnh thuốc giả, thuốc kém chất lượng đang trở nên
khó kiểm soát và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân [63], [64].

Hình 1.1. Quan hệ giữa ADR, ADR và ME [49]
1.1.1. Phản ứng có hại của thuốc (ADR)
1.1.1.1.

Định nghĩa

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1972 đã đưa ra định nghĩa về phản ứng có
hại của thuốc (ADR) như sau: “Phản ứng có hại của thuốc là một phản ứng độc hại,
không được định trước và xuất hiện ở liều thường dùng cho người để phòng bệnh,
chẩn đoán bệnh hoặc chữa bệnh, hoặc làm thay đổi một chức năng sinh lý”. Định
nghĩa này không bao gồm những phản ứng do dùng sai thuốc, dùng sai liều, dùng
liều cao, có chủ định hoặc vô tình [68].
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Mặc dù được chấp nhận rộng rãi, định nghĩa này có một số hạn chế nhất
định. Trong thực tế, thường khó để xác định nguyên nhân gây ra biến cố trên một cá
thể là do thuốc hay nguyên nhân khác, chẳng hạn như sự tiến triển nặng thêm của
bệnh hoặc do một bệnh khác phát sinh. Do đó, khái niệm biến cố có hại của thuốc
(ADE) ngày càng được dùng phổ biến hơn. Biến cố có hại của thuốc (ADE) được
định nghĩa là bất kỳ một biến cố nào xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc nhưng
không nhất thiết do phác đồ điều trị bằng thuốc gây ra [68].
1.1.1.2.

Hậu quả của ADR trong bệnh viện

Theo một tổng quan thực hiện bởi Trung tâm Điều hành dịch vụ y tế Quốc
gia Anh (National Health Service Executive South East – NHSESE) năm 2002,
ADR là nguyên nhân khiến 3,5% bệnh nhân nhập viện và xảy ra trên 2,6% bệnh
nhân đang điều trị tại bệnh viện; tuy nhiên tỷ lệ này có sự dao động lớn giữa các
khu vực trên thế giới [50]. Tại một số quốc gia châu Âu, nguy cơ xuất hiện ADR
trên bệnh nhân nhập viện là trên 10%: Thụy Sĩ (11,0%), Pháp (10,3%) [35], [44].
Tại Mỹ, hằng năm có khoảng 2,2 triệu ca ADR nặng trong những bệnh nhân nội trú,
trong đó có 106.000 ca tử vong, chiếm 4,6% số trường hợp tử vong do mọi nguyên
nhân [47]. Không chỉ để lại di chứng bệnh tật, phản ứng có hại của thuốc còn kéo
dài thời gian nằm viện và gây nên gánh nặng tài chính không nhỏ [30]. Nghiên cứu
trên bệnh nhân nhập viện ở Mỹ năm 1997 cho thấy phản ứng có hại của thuốc trung
bình làm tăng thời gian nằm viện của mỗi bệnh nhân lên gần 2 ngày và tiêu tốn gần
2500 USD [24].
1.1.1.3.

Giám sát ADR trong bệnh viện

Bệnh viện là nơi tiếp nhận những bệnh nhân đã gặp ADR ở ngoài cộng đồng
cũng như trực tiếp xử lý những ca xuất hiện ADR ngay trong quá trình điều trị nội
trú. Do vậy, đây là nơi thuận lợi nhất để phát hiện, đánh giá, nghiên cứu và áp dụng
các biện pháp phòng tránh ADR. Để hoạt động này phát huy hiệu quả, việc xây
dựng và củng cố hệ thống giám sát ADR ngày càng hoàn thiện là nhiệm vụ cần
được ưu tiêu hàng đầu. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giám sát ADR
trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản pháp quy quy định chức năng
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và nhiệm vụ của Hội đồng Thuốc và Điều trị, Khoa Dược bệnh viện và Đơn vị
Thông tin thuốc trong các hoạt động liên quan [3], [5], [9]. Hiện nay, văn bản trực
tiếp và cập nhật nhất đề cập đến hoạt động giám sát ADR trong bệnh viện là Quyết
định 1088/QĐ-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 04/04/2013. Đây là cơ sở pháp lý
quan trọng để triển khai hệ thống báo cáo ADR tự nguyện trong bệnh viện [8].
1.1.2. Sai sót liên quan tới thuốc (ME)
1.1.2.1.

Định nghĩa

Theo định nghĩa của Hội đồng Điều phối Quốc gia Hoa Kỳ về Báo cáo và
Phòng tránh sai sót liên quan tới thuốc (National Coordinating Council for
Medication Error Reporting and Prevention – NCCMERP), sai sót liên quan tới
thuốc (ME) là “bất kỳ 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 giao tiếp đơn thuốc; ghi
nhãn, đóng gói, và danh pháp; pha chế, cấp phát, phân phối; quản lý; giáo dục; giám
sát và sử dụng” [72].
Định nghĩa của NCCMERP cho thấy một số đặc điểm quan trọng của sai sót
liên quan tới thuốc như sau:
- Sai sót liên quan tới thuốc có thể phòng tránh được.
- Sai sót liên quan tới thuốc có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào và việc hạn
chế phải mang tính chất hệ thống.
- Sai sót liên quan tới thuốc có thể đã gây hại cho bệnh nhân hoặc chưa.
1.1.2.2.

Hậu quả của sai sót liên quan tới thuốc

Tỷ lệ sai sót liên quan tới thuốc giữa các nghiên cứu có sự khác biệt và
không phải tất cả sai sót liên quan tới thuốc đều gây ra hậu quả trên bệnh nhân.
Nghiên cứu trên 1116 bệnh viện tại Mỹ năm 2001 cho thấy, sai sót liên quan tới
thuốc xảy ra trên 5,07% bệnh nhân nhập viện mỗi năm nhưng chỉ 0,25% bệnh nhân
gặp biến cố do nguyên nhân này [28]. Trong một nghiên cứu khác sử dụng cơ sở dữ
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liệu theo dõi ADE trên 30.397 lượt người-năm, cứ 1000 lượt người-năm thì có 14
trường hợp ADE có thể phòng tránh được [36]. Tại Úc, mỗi năm có khoảng 18.000
trường hợp tử vong và hơn 50.000 trường hợp tàn tật do sai sót liên quan tới thuốc
[57].
1.1.3. Chất lượng thuốc
1.1.3.1.

Các định nghĩa về thuốc giả, thuốc kém chất lượng

Luật Dược (2005) định nghĩa:
-

Thuốc giả là sản phẩm được sản xuất dưới dạng thuốc với ý đồ lừa đảo,

thuộc một trong những trường hợp sau:
 Không có dược chất;
 Có dược chất nhưng không đúng hàm lượng đã đăng ký;
 Có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn;
 Mạo tên, kiểu dáng công nghiệp của thuốc đã đăng ký bảo hộ sở hữu
công nghiệp của cơ sở sản xuất khác.
-

Thuốc kém chất lượng là thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký

với cơ quan quản lý [13].
1.1.3.2.

Hậu quả của thuốc giả, thuốc kém chất lượng

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng đang là vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế
giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ở các nước phát triển có
khoảng 1% các thuốc trên thị trường bị làm giả, con số này ở các nước đang phát
triển là khoảng 10% [63]. Một nghiên cứu năm 2004 thực hiện tại các nước Đông
Nam Á trong đó có Việt Nam cho thấy 53% các thuốc chống sốt rét “artesunat” bán
tại các nhà thuốc không chứa hoạt chất ghi trên nhãn [33]. Thuốc giả, thuốc kém
chất lượng có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng với sức khỏe người bệnh, góp
phần gây thất bại điều trị, kéo dài thời gian nằm viện, phát triển hiện tượng kháng
thuốc và thậm chí gây tử vong [64]. Trong đại dịch viêm màng não ở Niger năm
1995, hơn 500.000 người đã được tiêm vắc-xin giả gây ra cái chết cho 2500 bệnh
nhân [63]. Thuốc vốn được coi là niềm hi vọng cứu sống bệnh nhân lại trở thành
nguyên nhân dẫn đến cái chết bởi nạn thuốc giả.
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1.2. HOẠT ĐỘNG CẢNH GIÁC DƯỢC TRONG BỆNH VIỆN
1.2.1. Mục tiêu
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) định nghĩa “Cảnh giác Dược là khoa học và
các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, nghiên cứu và phòng tránh các
phản ứng có hại của thuốc (ADR) và các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng
thuốc” [61].
Mục tiêu cụ thể của hoạt động Cảnh giác Dược là:
-

Cải thiện chăm sóc bệnh nhân và an toàn trong mối liên quan sử dụng thuốc

với can thiệp của điều trị và hỗ trợ điều trị trên người bệnh.
-

Cải thiện sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc.

-

Góp phần đánh giá lợi ích, nguy cơ, hiệu quả và độ an toàn của thuốc,

khuyến khích sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả hơn (bao gồm các yếu tố kinh
tế).
-

Thúc đẩy sự hiểu biết, giáo dục và đào tạo trên lâm sàng trong Cảnh giác

Dược và tuyên truyền hiệu quả tới cộng đồng [59], [61], [65].
Theo Hiệp hội Cảnh giác Dược châu Âu (European Society of
Pharmacovigilance), Cảnh giác Dược là một hoạt động thiết yếu trong thực hành
lâm sàng tại bệnh viện. Tại nhiều quốc gia, việc hình thành mạng lưới trung
tâm/đơn vị Cảnh giác Dược tại các bệnh viện là nhân tố quyết định sự thành công
của hệ thống Cảnh giác Dược quốc gia [54].
1.2.2. Các đối tác tham gia hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện
1.2.2.1. Hội đồng Thuốc và Điều trị
Theo quy định của thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 về tổ chức
và hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị trong bệnh viện, một trong những
nhiệm vụ của Hội đồng là giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR). Theo đó, Hội
đồng có những trách nhiệm sau (điều 8):
-

Xây dựng quy trình phát hiện, đánh giá, xử trí, dự phòng ADR và các sai sót

trong chu trình sử dụng thuốc tại bệnh viện từ giai đoạn chẩn đoán, kê đơn của thầy
thuốc, chuẩn bị và cấp phát thuốc của dược sĩ, thực hiện y lệnh và hướng dẫn sử
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dụng của điều dưỡng, sự tuân thủ điều trị của người bệnh nhằm bảo đảm an toàn
cho người bệnh trong quá trình điều trị.
-

Tổ chức giám sát ADR, ghi nhận và rút kinh nghiệm các sai sót trong điều

-

Triển khai hệ thống báo cáo ADR trong bệnh viện.

-

Thông tin cho cán bộ y tế trong bệnh viện về ADR, sai sót trong sử dụng

trị.

thuốc để kịp thời rút kinh nghiệm chuyên môn.
-

Cập nhật, bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc của bệnh viện, hướng dẫn điều trị

và các qui trình chuyên môn khác dựa trên thông tin về ADR và sai sót trong sử
dụng thuốc ghi nhận được tại bệnh viện.
-

Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về ADR và sai sót trong sử dụng thuốc [9].

1.2.2.2. Khoa Dược
Thông tư 22/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định một trong những nhiệm vụ
của khoa Dược là tham gia công tác Cảnh giác Dược; theo dõi và tập hợp các báo
cáo về phản ứng có hại của thuốc trong đơn vị và báo cáo về Trung tâm DI & ADR
Quốc gia; đề xuất biện pháp giải quyết và kiến nghị về sử dụng thuốc hợp lý, an
toàn [5].
Thông tư 23/2011/TT-BYT cũng quy định: khoa Dược có nhiệm vụ làm đầu
mối trình lãnh đạo bệnh viện các báo cáo phản ứng có hại của thuốc theo mẫu của
Bộ Y tế và gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia ngay sau khi xử lý [6].
1.2.2.3. Đơn vị thông tin thuốc
Công văn 10766/YT-Đtr của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức, chức năng và
nhiệm vụ của đơn vị thông tin thuốc trong bệnh viện quy định: ngoài trách nhiệm
cung cấp thông tin thuốc trong bệnh viện (tư vấn cho bác sĩ, bệnh nhân và Hội đồng
Thuốc và Điều trị) thì đơn vị thông tin thuốc còn có trách nhiệm tham gia theo dõi,
xử lý và thu thập thông tin về phản ứng có hại của thuốc và thuốc không đảm bảo
chất lượng [3]. Như vậy, đơn vị thông tin thuốc có thể là một đơn vị triển khai trực
tiếp các hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện.
1.2.2.4. Nhân viên y tế
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Theo WHO, các nhân viên y tế có điều kiện tốt nhất để báo cáo các nghi ngờ
về ADR xảy ra ở bệnh nhân. Tất cả nhân viên tham gia vào hệ thống chăm sóc sức
khỏe đều tham gia báo cáo các ADR như một phần trong trách nhiệm chuyên môn
của mình, ngay cả khi ADR bị nghi ngờ chưa có mối quan hệ rõ ràng với việc điều
trị [60].
Điều 51, Luật Dược quy định: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cán bộ, nhân
viên y tế có trách nhiệm theo dõi và báo cáo cho người phụ trách cơ sở, cơ quan có
thẩm quyền quản lý thuốc về các phản ứng có hại của thuốc” [13].
Thông tư 31 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong
bệnh viện quy định: Một trong những nhiệm vụ của dược sĩ lâm sàng là theo dõi,
giám sát ADR và là đầu mối báo cáo các ADR tại đơn vị theo quy định hiện hành.
Tại khoa lâm sàng, dược sĩ lâm sàng ngoài xem xét các thuốc được kê đơn cho
người bệnh về chỉ định, chống chỉ định… còn phải xem xét đến các ADR của thuốc
[7].
1.2.3. Các hoạt động giám sát ADR trong bệnh viện
Việc giám sát phản ứng có hại của thuốc gồm các bước: phát hiện, xử trí,
đánh giá, báo cáo và dự phòng ADR [8][62].
1.2.3.1.

Phát hiện ADR

Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên trong bệnh viện có trách nhiệm
theo dõi và phát hiện những biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng bất thường trên
người bệnh, thông báo cho bác sĩ điều trị và khoa Dược, ghi lại các thông tin liên
quan tới thuốc mà người bệnh đã sử dụng.
Bác sĩ phát hiện và ghi nhận những biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng bất
thường của bệnh nhân vào bệnh án; kiểm tra lại tất cả các thuốc thực tế bệnh nhân
đã sử dụng; kiểm tra chất lượng mẫu thuốc lưu lại về cảm quan; kiểm tra tính hợp lý
trong sử dụng thuốc như: tình trạng bệnh lý, liều dùng, tiền sử dị ứng và thời điểm
dùng thuốc có phù hợp với thời điểm xuất hiện ADR không.
Trong quá trình hoạt động chuyên môn, thông qua giám sát sử dụng thuốc
trong bệnh án hoặc duyệt thuốc tại Khoa Dược, dược sĩ phát hiện ADR dựa trên các
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thuốc chỉ điểm để xử trí phản ứng có hại của thuốc, biểu hiện lâm sàng và kết quả
xét nghiệm cận lâm sàng bất thường. Ưu tiên xem xét bệnh án các đối tượng đặc
biệt, sử dụng thuốc có nguy cơ cao xảy ra ADR [8].
1.2.3.2.

Xử trí ADR

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thực hiện xử trí ADR theo đúng y lệnh
của bác sĩ; theo dõi bệnh nhân và thông báo kịp thời cho bác sĩ điều trị nếu có diễn
biến bất thường. Trường hợp khẩn cấp có thể ngừng sử dụng thuốc nghi ngờ gây
ảnh hưởng tới tính mạng người bệnh trước khi thông báo cho bác sĩ.
Bác sĩ có nhiệm vụ đánh giá mức độ nghiêm trọng của ADR để quyết định
hướng xử trí lâm sàng phù hợp: giảm liều hoặc ngừng thuốc nghi ngờ gây ADR, kịp
thời thực hiện các biện pháp điều trị triệu chứng, điều trị hỗ trợ, đảm bảo chức năng
sống còn cho người bệnh, thực hiện theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế có
liên quan nếu việc xử trí ADR thuộc phạm vi các hướng dẫn đó. Trường hợp cần
thiết, có thể trao đổi hướng xử trí với đồng nghiệp, tổ chức hội chẩn chuyên môn,
tham khảo thêm thông tin về ADR từ dược sĩ, Đơn vị thông tin thuốc bệnh viện
hoặc các Trung tâm về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.
Giám sát chặt chẽ người bệnh trong trường hợp bắt buộc sử dụng lại thuốc nghi ngờ
gây ADR khi không có thuốc thay thế hoặc khi lợi ích của thuốc vượt trội hơn nguy
cơ.
Dược sĩ lâm sàng cần phải trao đổi với bác sĩ điều trị nếu phát hiện ADR khi
thực hiện hoạt động dược lâm sàng tại khoa phòng để có biện pháp xử trí phù hợp,
cũng như cung cấp thông tin về thuốc trong quá trình xác định và xử trí ADR theo
yêu cầu của cán bộ y tế [8].
1.2.3.3.

Đánh giá ADR

Hội đồng Thuốc và Điều trị bệnh viện cần phải kiểm tra các trường hợp nghi
ngờ là ADR, cử một thành viên chuyên điều tra và phân tích các báo cáo, họp định
kì để thảo luận và đánh giá các báo cáo và thông báo cho các nhân viên y tế trong
bệnh viện. Nhiệm vụ đánh giá ADR bao gồm các bước cụ thể sau đây:
-

Đánh giá bản chất của ADR
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Nhân viên y tế cần xem xét tiền sử người bệnh, kiểm tra chi tiết mô tả ADR,
tra cứu tài liệu về mô tả này và các thuốc nghi ngờ, tra cứu xem ADR đã được ghi
nhận trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hay các tài liệu y văn về thuốc chưa. Phân
loại mức độ nguy hiểm của phản ứng, và đánh giá mối liên hệ giữa thuốc nghi ngờ
và ADR xuất hiện trên người bệnh.
-

Xác định nguyên nhân gây ADR
Sau khi nhận định các triệu chứng lâm sàng cấu thành ADR, nhân viên y tế

cần quan sát thuốc bị nghi ngờ và kiểm tra việc mua, bảo quản thuốc, hạn dùng của
thuốc. Tính tần suất xảy ra ADR trong các khoa khác nhau và kiểm tra xem giữa
các khoa có tỷ lệ mắc ADR cao nhất và thấp nhất với cùng một loại thuốc có điểm
khác nhau nào không, thăm các khoa phòng có tỷ lệ ADR cao để quan sát thuốc bị
nghi ngờ được kê đơn, cấp phát và sử dụng như thế nào. Trong trường hợp cần
thiết, có thể liên hệ với các cơ quan, bệnh viện khác hoặc cơ quan quản lý để tìm
hiểu thông tin về ADR tương tự, hoặc gửi mẫu thuốc đi kiểm tra chất lượng [8],
[62].
1.2.3.4.

Báo cáo ADR

Người trực tiếp viết báo cáo ADR có thể là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên,
hộ sinh, kỹ thuật viên và các nhân viên y tế khác, sử dụng mẫu báo cáo do Bộ Y tế
quy định.
Hội đồng Thuốc và Điều trị bệnh viện cần xây dựng hệ thống giám sát, theo
dõi, điều tra và báo cáo ADR ngay trong bệnh viện, bất kì phát hiện nghiêm trọng
nào cũng cần phải báo cáo với cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia và/hoặc với nhà
sản xuất.
Báo cáo cần được gửi trong thời gian sớm nhất có thể sau khi xảy ra phản
ứng, ngay cả khi thông tin thu được chưa đầy đủ. Có thể bổ sung báo cáo nếu thu
thập được thêm thông tin [8], [62].
1.2.3.5.

Dự phòng

Hội đồng Thuốc và Điều trị có thể tăng cường việc sử dụng thuốc an toàn và
dự phòng các trường hợp ADR thông qua xây dựng quy trình báo cáo ADR trong
bệnh viện và xây dựng danh mục các thuốc có nguy cơ cao cần giám sát. Bên cạnh

12
đó, hội đồng cần tổ chức thảo luận để đưa ra hướng xử trí và đề xuất biện pháp dự
phòng trong trường hợp xảy ra các phản ứng có hại nghiêm trọng. Một hoạt động
khác cần được quan tâm là tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về kỹ năng phát
hiện, xử trí ADR và kỹ năng điền báo cáo ADR đúng và đầy đủ thông tin. Định kỳ
tổng kết công tác báo cáo ADR trong bệnh viện, từ đó sử dụng thông tin an toàn
thuốc thu được để cập nhật, sửa đổi danh mục thuốc của bệnh viện, các hướng dẫn
điều trị, quy trình chyên môn trong bệnh viện.
Khoa Dược, Đơn vị Thông tin Thuốc của bệnh viện cần cập nhật thông tin về
an toàn thuốc; gửi đến cán bộ y tế và người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh; giám sát chất lượng trước khi cấp phát thuốc về các khoa phòng; hướng dẫn
và hỗ trợ cán bộ y tế trong công tác báo cáo ADR.
Đối với nhân viên y tế cần phải tuân thủ chỉ định, chống chỉ định, thận trọng,
liều dùng của thuốc, quy trình bảo quản và sử dụng thuốc trên bệnh nhân, chú ý
tương tác thuốc trong kê đơn [8], [62].
1.2.4. Những tồn tại của công tác báo cáo ADR trong bệnh viện
1.2.4.1. Quy trình báo cáo ADR
Quy trình báo cáo ADR tại bệnh viện chưa thống nhất và hoàn thiện. Theo
nghiên cứu thực hiện năm 2013 tại một số bệnh viện trên phạm vi cả nước thì chỉ có
56,25% số bệnh viện ban hành được quy trình báo cáo ADR, trong đó có đến
20,83% cán bộ y tế không biết bệnh viện có quy trình báo cáo ADR hay không [2].
Báo cáo ADR từ các cơ sở điều trị đa khoa chiếm tỷ lệ cao nhất 63,4%; báo cáo từ
các bệnh viện tuyến trung ương chỉ chiếm tỷ lệ 9,2% so với 63,6% bệnh viện tuyến
tỉnh, thành phố [15]. Sự tham gia của cán bộ nhân viên y tế là khác nhau giữa các
cơ sở. Báo cáo ADR được thực hiện bởi bác sĩ khoảng 60 - 98% trong khi báo cáo
từ dược sĩ chỉ chiếm khoảng 0 - 25% [1], [14], [19].
1.2.4.2. Cơ sở vật chất và nhân lực
Thiếu cán bộ chuyên trách về Cảnh giác dược
Tuy rằng việc có một bộ phận/cán bộ chuyên trách được đào tạo bài bản về
hoạt động Cảnh giác Dược là cần thiết nhưng không phải bệnh viện nào cũng có
điều kiện đáp ứng. Do đó trách nhiệm làm báo cáo ADR trở nên khó khăn khi hàng
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ngày các nhân viên y tế phải đối mặt với một khối lượng công việc lớn và thường
ưu tiên dành thời gian cho các hoạt động chuyên môn được phân công [26], [43].
Hạn chế về cơ sở vật chất
Việc mẫu báo cáo không sẵn có tại các khoa phòng (bao gồm mẫu báo cáo
ADR, mẫu báo cáo sai sót liên quan đến thuốc và mẫu báo cáo nghi ngờ chất lượng
thuốc) là một phần nguyên nhân khiến các cán bộ y tế không làm báo cáo [26], [43].
1.2.4.3. Nhận thức và thái độ của nhân viên y tế
Hạn chế trong nhận thức về tầm quan trọng của Cảnh giác Dược
Mặc dù đã được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia, một số nhân viên y tế
vẫn cho rằng Cảnh giác dược là việc lý tưởng, phi hiện thực; ít quan tâm đến nguy
cơ liên quan tới thuốc; coi trung tâm báo cáo ADR là một địa chỉ xa vời và không
chắc chắn về vai trò của mình trong hoạt động báo cáo ADR [51]. Nhiều cán bộ y tế
quan niệm ADR của thuốc đã được nghiên cứu đầy đủ trước khi thuốc được đưa
vào thị trường và cho rằng chỉ nên báo cáo ADR nếu chắc chắn rằng biến cố đó liên
quan đến việc sử dụng thuốc [43]. Những quan điểm sai lầm trên khiến cho hoạt
động báo cáo ADR chưa được quan tâm đúng mức và dẫn đến hậu quả là báo cáo
không đầy đủ vẫn còn rất phổ biến [42].
Thiếu sự hợp tác của nhân viên y tế
Các nhân viên y tế cũng có thể lo ngại rằng nếu chỉ báo cáo một ca đơn lẻ sẽ
không thể đóng góp gì cho kiến thức y học [43], hay một số người có tham vọng giữ
thông tin và đăng tải một chùm ca về ADR cho cá nhân mình [26]. Một số khác có
tâm lý e ngại bị liên lụy hoặc bị quy kết trách nhiệm vì việc báo cáo của mình và vì
vi phạm tính bảo mật bệnh án của bệnh nhân [26], [29].
Thiếu kiến thức lâm sàng và không biết cách thực hiện báo cáo
Công tác đào, tạo tập huấn về Cảnh giác Dược ở nhiều quốc gia vẫn chưa
được triển khai rộng rãi đến nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nhiều nơi
nhân viên y tế không biết cách điền thông tin vào báo cáo và không biết gửi báo cáo
ADR tới đâu [26], [40]. Một đặc điểm khác của phản ứng có hại của thuốc là mối
quan hệ nhân quả giữa thuốc và ADR thường không chắc chắn đặc biệt khi bệnh
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nhân sử dụng nhiều thuốc và tình trạng bệnh phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân
khiến nhiều nhân viên y tế cảm thấy thiếu tự tin khi thực hiện báo cáo [43].
1.2.5. Hoạt động báo cáo ADR tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương
Bệnh viện Phụ sản Trung Ương là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối ngành
sản phụ khoa, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản với quy mô 700 giường bệnh. Bệnh viện có
14 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng, 7 trung tâm và 7 phòng chức năng [71].
Trong giai đoạn 2010 – 2014, bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động nhằm
đẩy mạnh hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện. Nghiên cứu đánh giá báo cáo
phản ứng có hại của thuốc tại bệnh viện giai đoạn 2009 – 2011 cho thấy: số lượng
báo cáo chưa cao (36 báo cáo/ 3 năm); các báo cáo ADR được ghi nhận chủ yếu
thông qua hoạt động duyệt thuốc và thực hành tại khoa lâm sàng của dược sĩ; sự
tham gia của bác sĩ, điều dưỡng còn hạn chế [18]. Tháng 3 năm 2012, Hội đồng
Thuốc và Điều trị chính thức triển khai Đề án Phát triển công tác Dược lâm sàng tại
bệnh viện với nội dung chính liên quan đến hoạt động phát hiện và phòng ngừa các
phản ứng có hại của thuốc gây ra. Đề án xác định rõ đây là một cấu thành hữu cơ
của hoạt động dược lâm sàng và là việc làm hàng ngày của dược sĩ lâm sàng, bác sĩ
và các nhân viên y tế khác (Phụ lục 4). Cũng trong năm này, bệnh viện bắt đầu tham
gia vào Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” – Hợp phần 2.1 “Tăng cường các hoạt động
Cảnh giác Dược” tài trợ bởi Global Fund. Sau hai năm triển khai, hoạt động báo cáo
phản ứng có hại của thuốc đã có bước phát triển rõ rệt, thể hiện ở số lượng báo cáo
ADR gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia ngày càng tăng [15][16]. Tuy nhiên,
nhận thức được những tồn tại trong công tác báo cáo ADR tại bệnh viện cũng như
đặt mục tiêu vận hành hệ thống báo cáo ADR theo một quy trình chuẩn và thống
nhất, tháng 10 năm 2014, Hội đồng Thuốc và Điều trị đã ban hành quy trình báo
cáo ADR số SOP.01.ADR.KD-PSTW. Được xây dựng dựa trên quy tắc Quy trình
điều hành chuẩn SOP (Standard Operating Procedure), quy trình báo cáo mới bao
gồm mục tiêu, quy trình thực hiện được mô tả chi tiết và các hồ sơ và phụ lục kèm
theo (Phụ lục 5).

15
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu bao gồm:
- Tất cả các báo cáo ADR của bệnh viện Phụ sản Trung Ương đã gửi tới
Trung tâm DI & ADR Quốc gia trong giai đoạn từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2014.
- Tất cả các nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh
viện Phụ sản Trung Ương.
Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại bệnh viện Phụ sản
Trung Ương và Trung tâm DI & ADR Quốc gia.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Mục tiêu 1: Phân tích tình hình báo cáo ADR của Bệnh viện Phụ sản Trung
Ương giai đoạn 2010 – 2014
- Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
- Phương pháp thu thập số liệu: Hồi cứu dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu về báo cáo
ADR được lưu trữ tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia từ năm 2010 đến năm 2014.
- Cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu gồm 4 phần chính là thông tin về báo cáo, thông
tin về thuốc nghi ngờ, thông tin về ADR và kết quả đánh giá chất lượng báo cáo.
Mục tiêu 2: Khảo sát nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế
trong hoạt động báo cáo ADR tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương
- Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang không can thiệp thông qua bộ
câu hỏi dành cho các nhân viên y tế.
- Phương pháp thu thập dữ liệu: Bộ câu hỏi tự điền (Phụ lục 3).
- Bộ câu hỏi được thiết kế bao gồm câu hỏi có nhiều lựa chọn, câu hỏi
Có/Không và câu hỏi thăm dò.
- Bộ câu hỏi đảm báo bí mật tên người trả lời, không phân biệt giữa các khoa
lâm sàng/cận lâm sàng.
- Bộ câu hỏi được phát ra cho 100% đối tượng nghiên cứu thông qua điều
dưỡng hành chính của các khoa lâm sàng, sau 07 ngày làm việc thu lại bộ câu hỏi
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đã trả lời tại phòng Hành chính khoa lâm sàng, sau đó 07 ngày quay lại lần nữa để
thu các phiếu chưa nộp.
- Cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu gồm 5 phần chính:
+ Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng tham gia phỏng vấn,
+ Nhận thức của nhân viên y tế về an toàn thuốc và phản ứng có hại của
thuốc,
+ Nhận thức về trách nhiệm của nhân viên y tế - tầm quan trọng của công tác
báo cáo ADR,
+ Thực trạng việc thực hành báo cáo ADR tại bệnh viện,
+ Quy trình báo cáo ADR tại bệnh viện và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động báo cáo ADR.
2.3.

CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU

2.3.1. Phân tích tình hình báo cáo ADR
Thông tin chung về báo cáo
- Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR của bệnh viện Phụ sản Trung Ương so với
tổng số báo cáo từ bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa và từ các bệnh viện trên cả
nước.
- Phân tích số lượng báo cáo ADR theo tháng: sự thay đổi về số lượng báo
cáo ADR theo tháng trước và sau thời điểm bệnh viện triển khai Đề án Phát triển
công tác Dược lâm sàng (tháng 3 năm 2012) dựa trên hai tiêu chí: xu hướng và mức
độ.
- Đối tượng tham gia báo cáo: bác sĩ, dược sĩ, NVYT khác.
- Các khoa phòng ghi nhận báo cáo.
- Sự thay đổi về đối tượng tham gia báo cáo và khoa phòng ghi nhận báo cáo
ADR qua các năm.
- Thời gian trì hoãn gửi báo cáo ADR: Tính theo đơn vị ngày, là thời gian từ
ngày xảy ra phản ứng đến ngày Trung tâm DI & ADR nhận được báo cáo.
- Báo cáo ADR nghiêm trọng: dựa vào mức độ nghiêm trọng của phản ứng,
báo cáo ADR được phân loại ở 6 mức là: tử vong, đe dọa tính mạng, nhập viện/kéo
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dài thời gian nằm viện, tàn tật vĩnh viễn/nặng nề, dị tật thai nhi và không nghiêm
trọng [8].
Thông tin về thuốc nghi ngờ gây ADR
Thuốc nghi ngờ gây ADR được mã hóa theo hệ thống phân loại ATC (The
anatomical therapeutic chemical classification system). Mã ATC là một hệ thống
phân loại mà trong đó các hoạt chất được phân vào những nhóm khác nhau tương
ứng với cơ quan hoặc hệ cơ quan mà chúng tác động cũng như những đặc tính điều
trị, đặc tính dược lý và đặc tính hóa học của chúng [58].
- Phân loại báo cáo ADR theo lý do sử dụng thuốc: Dựa trên phân loại ICD10 của WHO, lấy đến 3 ký tự [66].
- Phân loại thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường dùng thuốc.
- Các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất: dựa vào mã ATC của thuốc, lấy
đến bậc 3 – biểu thị phân nhóm dược lý/điều trị.
- Các thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất.
Thông tin về ADR
Biểu hiện ADR được mô tả bằng bộ thuật ngữ WHO-ART 2012 (Adverse
Reaction Terminology) [67]. Mỗi biểu hiện ADR được chuẩn hóa ở mức PT
(Prefered term) và các PT được nhóm lại bằng mã SOC (System Organ Classes phân loại tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng) tương ứng [67].
- Phân loại báo cáo ADR theo tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng: Dựa vào mã
SOC của biểu hiện ADR được báo cáo.
- Các biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất.
- Các cặp thuốc – ADR được ghi nhận nhiều nhất.
Chất lượng báo cáo ADR
- Chất lượng báo cáo được đánh giá dựa trên cách tính điểm hoàn thành báo
cáo (report completeness score) theo thang điểm VigiGrade của hệ thống
Documentation grading thuộc Trung tâm Uppsala của Tổ chức Y tế thế giới WHO
(Trung tâm WHO – UMC) [27].
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+ Điểm hoàn thành báo cáo được tính bằng trung bình cộng điểm của các cặp
thuốc – ADR trong báo cáo, với điểm hoàn thành báo cáo của một cặp thuốc – ADR
được tính theo công thức:
C=
Trong đó: C là điểm hoàn thành 1 cặp thuốc – ADR
Pi là điểm phạt của mỗi trường thông tin bị thiếu
+ Điểm hoàn thành một báo cáo thấp nhất là 0 và cao nhất là 1. Báo cáo có
điểm hoàn thành < 0,8 là báo cáo kém chất lượng và báo cáo có điểm hoàn thành từ
0,8 đến 1 điểm là báo cáo chất lượng tốt.
+ Đánh giá chất lượng báo cáo ADR của các năm thông qua trung bình điểm
hoàn thành báo cáo và tỷ lệ báo cáo tốt.
- So sánh chất lượng báo cáo ADR theo đối tượng tham gia báo cáo.
2.3.2. Khảo sát nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế trong hoạt
động báo cáo phản ứng có hại của thuốc
Kết quả từng chỉ tiêu nghiên cứu được phân thành 3 nhóm đối tượng là bác
sĩ, dược sĩ và nhóm NVYT khác (điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên).
Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng tham gia phỏng vấn
- Đặc điểm về tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn, thời gian công tác của
nhân viên y tế tham gia trả lời bộ câu hỏi.
Nhận thức của nhân viên y tế về an toàn thuốc và phản ứng có hại của thuốc
- Nhận thức về độ an toàn của các loại thuốc lưu hành trên thị trường: tỷ lệ
nhân viên y tế hiểu đúng không phải tất cả các thuốc lưu hành trên thị trường đều an
toàn.
- Nhận thức về phản ứng có hại của thuốc: tỷ lệ nhân viên y tế hiểu đúng về
định nghĩa phản ứng có hại của thuốc của WHO là “phản ứng độc hại, không định
trước và xuất hiện ở liều thường dùng cho người để phòng bệnh, chẩn đoán hoặc
chữa bệnh hoặc làm thay đổi một chức năng sinh lý” [68].
- Nhận thức về các thông tin tối thiểu cần điền trong mẫu báo cáo ADR: tỷ lệ
nhân viên y tế trả lời đúng 4 trường thông tin tối thiểu cần điền trong báo cáo ADR
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là: thông tin về người bệnh, thông tin về phản ứng có hại, thông tin về thuốc nghi
ngờ và thông tin về người và đơn vị báo cáo [8].
- Nhận thức của nhân viên y tế về nguyên nhân gây ADR: tỷ lệ nhân viên y
tế lựa chọn các nguyên nhân gây ADR.
Nhận thức về trách nhiệm của nhân viên y tế - tầm quan trọng của công tác
báo cáo ADR
- Trách nhiệm của nhân viên y tế trong hoạt động báo cáo ADR: Tỷ lệ nhân
viên y tế cho rằng báo cáo ADR là một trong những hoạt động trong thực hành
chuyên môn của mình.
- Thái độ của nhân viên y tế đối với vai trò của hoạt động báo cáo ADR: Tỷ
lệ nhân viên y tế cho rằng báo cáo ADR có vai trò quan trọng.
- Lý do các nhân viên y tế cho rằng việc báo cáo ADR là quan trọng: Tỷ lệ
nhân viên y tế lựa chọn các lý do.
Thực trạng việc thực hành báo cáo ADR tại bệnh viện
- Tỷ lệ nhân viên y tế đã gặp ADR và tỷ lệ nhân viên y tế đã làm báo cáo
ADR.
- Khó khăn khi thực hiện báo cáo ADR: Tỷ lệ nhân viên y tế lựa chọn các
khó khăn.
- Nguyên nhân không báo cáo ADR: Tỷ lệ nhân viên y tế lựa chọn các
nguyên nhân.
Quy trình báo cáo ADR tại bệnh viện và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động báo cáo ADR
- Tỷ lệ nhân viên y tế biết đến quy trình báo cáo ADR tại bệnh viện
- Tỷ lệ nhân viên y tế biết đến mẫu báo cáo ADR do Bộ y tế quy định hiện
hành
- Tỷ lệ nhân viên y tế cho rằng quy trình hiện tại hỗ trợ hiệu quả cho hệ
thống báo cáo ADR tại bệnh viện.
- Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo ADR: tỷ lệ nhân viên y tế
lựa chọn các biện pháp.
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2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
Số liệu được thu thập và xử lý bằng chương trình Microsoft Excel 2007 và
chương trình SPSS 16.0. Kết quả được xử lý thống kê mô tả và được biểu diễn dưới
dạng tỷ lệ phần trăm, trung bình ± độ lệch chuẩn hoặc trung vị, khoảng tứ phân vị.
Phương pháp phân tích chuỗi thời gian gián đoạn (Interupted Time Series
analysis) được sử dụng để đánh giá sự thay đổi về số lượng báo cáo trước và sau
thời điểm bắt đầu triển khai Đề án Phát triển công tác Dược lâm sàng trong bệnh
viện - tháng 3 năm 2012 (Phụ lục 4). Dữ liệu được phân tích dựa trên mô hình
ARIMA (Auto-Regressive Intergrated Moving Average) và cho kết quả đầu ra là sự
thay đổi về xu hướng và mức độ của số lượng báo cáo ADR theo tháng [31].
Kiểm định sự khác biệt điểm chất lượng báo cáo ADR giữa các năm và giữa
các đối tượng tham gia báo cáo bằng test Kruskal-Wallis. Nếu có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê giữa các năm/đối tượng thì sử dụng test Mann-Whitney để so sánh
điểm chất lượng báo cáo giữa từng năm/đối tượng với nhau.

21
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ
3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BÁO CÁO ADR
3.1.1. Thông tin chung về báo cáo

3.1.1.1. Số lượng báo cáo ADR
Trong giai đoạn 2010 – 2014, có tổng số 15 bệnh viện chuyên ngành sản phụ
khoa trên cả nước đã gửi báo cáo ADR đến Trung tâm DI & ADR Quốc gia. Danh
sách các bệnh viện chuyên ngành phụ sản và số báo cáo ADR được ghi nhận từ các
bệnh viện này được trình bày trong Phụ lục 1. Số lượng báo cáo ADR của bệnh viện
Phụ sản Trung Ương, số báo cáo ADR từ các bệnh viện chuyên ngành phụ sản và tỷ
lệ báo cáo ADR của bệnh viện Phụ sản Trung Ương so với tổng số báo cáo từ bệnh
viện trên cả nước được thể hiện trên hình 3.1.

Hình 3.1. Số lượng báo cáo ADR của bệnh viện và tương quan với số báo cáo
từ khối bệnh viện chuyên ngành phụ sản và các bệnh viện trên cả nước
giai đoạn 2010 - 2014
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Tổng số báo cáo bệnh viện Phụ sản Trung Ương thu nhận được trong giai
đoạn này là 379 báo cáo, chiếm 1,85% tổng số báo cáo từ bệnh viện trên cả nước
(20488 báo cáo) và chiếm 25,98% số báo cáo từ các bệnh viện chuyên ngành phụ
sản (1459 báo cáo). Số lượng báo cáo có xu hướng tăng từ 10 báo cáo – năm 2011
lên 155 báo cáo – năm 2014. Tuy nhiên, tỷ lệ báo cáo ADR của bệnh viện so với
các bệnh viện trên cả nước đang giảm dần qua các năm, từ 2,74% (năm 2012)
xuống 1,99% (năm 2014).
3.1.1.2. Phân tích báo cáo ADR theo tháng
Số lượng báo cáo ADR của bệnh viện Phụ sản Trung Ương ghi nhận được
theo tháng và theo đối tượng thực hiện báo cáo được minh họa trong hình 3.2.
Can thiệp tháng 3/2012
Trước can thiệp

Sau can thiệp

Hình 3.2. Báo cáo ADR tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương theo tháng
trong thời gian khảo sát
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Số lượng báo cáo ADR của bệnh viện Phụ sản Trung Ương có sự thay đổi
theo tháng và có sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng bác sĩ, dược sĩ và NVYT
khác. Trong đó, báo cáo ADR bắt đầu tăng mạnh từ tháng 5 năm 2012.
Tháng 3 năm 2012, bệnh viện bắt đầu triển khai Đề án phát triển công tác
Dược lâm sàng tại bệnh viện trong đó nêu rõ vai trò của các nhân viên y tế cũng
như nguyên tắc phát hiện và làm báo cáo ADR (Phụ lục 4). Để đánh giá sự thay đổi
về mức độ và xu hướng báo cáo ADR trước và sau thời điểm bắt đầu can thiệp,
nghiên cứu tiếp tục phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian gián đoạn (Interupted
Time Series analysis) sử dụng mô hình ARIMA (Auto-Regressive Intergrated
Moving Average). Kết quả thu được được trình bày trong bảng 3.1.
Bảng 3.1. Thay đổi về xu hướng và mức độ số lượng báo cáo ADR của
bệnh viện trước và sau thời điểm can thiệp
Thay đổi về
Đối tượng

xu hướng

Thay đổi về mức độ

α

p (<0,05)

d

p (<0,05)

Toàn bệnh viện

0,127

0,624

8,736

0,381

Bác sĩ

-0,03

0,974

0,661

0,866

Dược sĩ

0,019

0,946

4,130

0,692

NVYT khác

0,003

0,595

0,167

0,517

Sau thời điểm bắt đầu áp dụng Đề án, số lượng báo cáo ADR của bệnh viện
có xu hướng tăng (α = 0,127) và trung bình tăng 8,7 báo cáo/tháng, tuy nhiên không
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa trước và sau can thiệp (p = 0,624 và
0,381). Tương tự, báo cáo ADR thực hiện bởi dược sĩ, NVYT khác cũng cho thấy
sự tăng về số lượng (α = 0,019 và 0,003) và mức độ (d = 4,130 và 0,167) nhưng đều
không khác biệt có ý nghĩa thống kê.
3.1.1.3. Đối tượng tham gia báo cáo ADR
Có 49 nhân viên y tế đã tham gia báo cáo ADR bao gồm tất cả các đối tượng:
bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên.Tỷ lệ nhân viên y tế tham gia
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báo cáo ADR theo từng đối tượng và trung bình báo cáo/NVYT được trình bày
trong bảng 3.2.
Bảng 3.2. Đối tượng tham gia báo cáo ADR
Số lượng

Tỷ lệ NVYT tham

Trung bình báo

Tỷ lệ (%)

báo cáo

gia báo cáo (%)

cáo/NVYT

n = 379

Bác sĩ

36

11,6

1,71

9,50

Dược sĩ

279

14,29

69,75

73,61

NVYT khác

52

3,73

2,17

13,72

Đối tượng

Không

rõ

thông tin
Tổng

3,17

12
379

6,59

7,73

100

Phần lớn các báo cáo ADR được thực hiện bởi 4 dược sĩ, chiếm tới 73,61%
tổng số báo cáo (trung bình 69,75 báo cáo/dược sĩ). Xếp thứ hai và thứ ba về tần
suất báo cáo cũng như trung bình báo cáo/NVYT là điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật
viên (2,17 báo cáo/NVYT và chiếm 13,72%) và bác sĩ (1,71 báo cáo/NVYT và
chiếm 9,50%). Tỷ lệ dược sĩ tham gia cao nhất (14,29%), tiếp theo là bác sĩ (11,6%)
và NVYT khác (3,73%).
3.1.1.4. Các khoa phòng ghi nhận báo cáo ADR
Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR ghi nhận tại các khoa phòng của bệnh viện
được trình bày trong bảng 3.3.
Báo cáo ADR được ghi nhận tại 14/14 khoa phòng của bệnh viện bao gồm cả
hai khối lâm sàng và cận lâm sàng. Hai khoa phòng ghi nhận báo cáo nhiều nhất là
Hồi sức cấp cứu và Điều trị tại nhà, tương ứng chiếm 28,50% và 22,16% tổng số
báo cáo, trong khi Kế hoạch hóa gia đình và Mổ có số báo cáo ít nhất, đều chiếm
0,79% tổng số báo cáo. Có 5 báo cáo không có thông tin về khoa phòng.
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Bảng 3.3. Các khoa phòng ghi nhận báo cáo ADR
STT

Khoa phòng

Số lượng

Tỷ lệ (%) n = 379

1

Hồi sức cấp cứu

108

28,50

2

Điều trị tại nhà

84

22,16

3

Sản thường

37

9,76

4

Điều trị theo yêu cầu

29

7,65

5

Sản bệnh lý

23

6,07

6

Sản nhiễm khuẩn

21

5,54

7

Phụ ngoại

18

4,75

8

Hỗ trợ sinh sản

15

3,96

9

Chẩn đoán hình ảnh

12

3,17

10

Phụ nội tiết

12

3,17

11

Phụ ung thư

5

1,32

12

Đẻ

4

1,06

13

Kế hoạch hóa gia đình

3

0,79

14

Mổ

3

0,79

15

Không rõ thông tin

5

1,32

379

100

Tổng

3.1.1.5. Sự thay đổi về đối tượng tham gia báo cáo và khoa phòng ghi nhận báo
cáo ADR qua các năm
Số lượng nhân viên y tế tham gia báo cáo theo từng nhóm đối tượng (bác sĩ,
dược sĩ và NVYT khác), số lượng khoa phòng ghi nhận báo cáo qua các năm được
thể hiện trên hình 3.3.
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Hình 3.3. Số lượng khoa phòng ghi nhận báo cáo và số lượng nhân viên y tế
tham gia báo cáo ADR qua các năm
Số lượng khoa phòng ghi nhận báo cáo ADR liên tục tăng qua các năm và
đến năm 2014, 14/14 khoa phòng của bệnh viện đều có ghi nhận báo cáo. Trong khi
đó, số lượng NVYT tham gia báo cáo tăng trong giai đoạn 2011 – 2013 và giảm
trong giai đoạn sau đó, từ 4 NVYT (năm 2011) tăng lên 33 NVYT (năm 2013) và
giảm xuống 16 NVYT (năm 2014). Số lượng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên
tham gia báo cáo có xu hướng tăng (từ không có NVYT nào tham gia – năm 2010
tăng lên 14 NVYT – năm 2014). Dược sĩ tham gia báo cáo ở tất cả các năm trong
khi năm 2011 và 2014, không báo cáo ADR nào được thực hiện bởi bác sĩ.
3.1.1.6. Thời gian trì hoãn gửi báo cáo
Thời gian trì hoãn gửi báo cáo được tính theo đơn vị ngày, tính từ ngày xảy
ra phản ứng đến ngày nhận báo cáo. Kết quả thời gian trì hoãn gửi báo cáo được thể
hiện trên hình 3.4.

27

Hình 3.4. Thời gian trì hoãn gửi báo cáo (ngày)
Thời gian trì hoãn gửi báo cáo của bệnh viện đã được rút ngắn đáng kể (trung
vị từ 38 ngày – năm 2010 xuống dưới 20 ngày – giai đoạn sau). Trong giai đoạn
2011 – 2014, thời gian trì hoãn gửi báo cáo cũng như độ dao động về số ngày trì
hoãn giữa các báo cáo có xu hướng tăng nhưng phần lớn các báo cáo được gửi trong
vòng 30 ngày sau khi thực hiện.
3.1.1.7. Báo cáo nghiêm trọng
Mức độ nghiêm trọng của phản ứng được phân loại ở 6 mức theo thứ tự từ
nặng đến nhẹ là: tử vong, đe dọa tính mạng, nhập viện/kéo dài thời gian nằm viện,
dị tật vĩnh viễn/nặng nề, dị tật thai nhi và không nghiêm trọng. Kết quả phân loại
báo cáo ADR theo mức độ nghiêm trọng được thể hiện trên hình 3.5.
Tỷ lệ báo cáo nghiêm trọng của bệnh viện ghi nhận trong 5 năm là 47,76%
trong đó hậu quả phần lớn là nhập viện/kéo dài thời gian nằm viện (chiếm 46,97%
tổng số báo cáo). Không có trường hợp nào ADR gây tử vong được ghi nhận. Hơn
một nửa số báo cáo ADR được phân loại là báo cáo không nghiêm trọng (chiếm
50,4%).
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Hình 3.5. Tỷ lệ báo cáo ADR nghiêm trọng giai đoạn 2010 - 2014
3.1.2. Thông tin về thuốc nghi ngờ gây ADR
3.1.2.1. Phân loại báo cáo theo theo lý do sử dụng thuốc
Các lý do sử dụng thuốc ghi nhận trong báo cáo ADR được phân loại theo từ
điển ICD-10 [66]. Kết quả phân loại được trình bày trong bảng 3.4.
Kết quả cho thấy, các lý do sử dụng thuốc trong báo cáo ADR chủ yếu được
ghi nhận ở hai nhóm Bệnh hệ sinh dục – tiết niệu (N00 – N99) và Thai nghén, sinh
đẻ, hậu sản (O00 – O99). Trong đó, những lý do sử dụng thuốc được ghi nhận nhiều
nhất là các bệnh liên quan đến cuộc đẻ và rối loạn không do viêm của đường sinh
dục nữ (lần lượt chiếm 32,98% và 26,91%).
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Bảng 3.4. Lý do sử dụng thuốc theo phân loại ICD-10
STT

Phân loại

Loại bệnh tật

ICD-10
1
2

O80 – O84 Cuộc đẻ
N80 – N98

Rối loạn không do viêm của đường sinh

Số lượng

Tỷ lệ (%)
n = 379

125

32,98

102

26,91

dục nữ

3

Y40 – Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

78

20,58

4

O85 – O92 Biến chứng chủ yếu liên quan đến sau đẻ

28

7,39

10

2,64

5

O30 – O48

Chăm sóc bà mẹ liên quan đến thai, buồng
ối và vấn đề đẻ

6

N70 – N77 Bệnh viêm các cơ quan vùng chậu nữ

9

2,37

7

R50 – R69

7

1,85

8

N60 – N64 Rối loạn của vú

6

1,58

Khác (*)/không rõ thông tin

14

3,69

Tổng

379

100

Triệu chứng và dấu hiệu tổng quát

(*)O00 – O08: Thai nghén không phát triển ; O10 – O16: Phù, protein niệu
và tăng huyết áp trong khi có thai, khi đẻ và sau đẻ; O20 – O29: Các rối loạn khác
của mẹ chủ yếu liên quan đến thai nghén .
3.1.2.2. Phân loại thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường dùng thuốc
Tổng hợp các thuốc nghi ngờ gây ADR cho kết quả 611 lượt thuốc được ghi
nhận. Kết quả phân loại các thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường sử dụng thuốc
được trình bày trong hình 3.6.
Kết quả cho thấy, phản ứng có hại của thuốc xảy ra ở hầu hết các đường
dùng thuốc trên cơ thể. Với mô hình sử dụng thuốc đặc thù của bệnh viện, đường
tiêm – truyền và đặt trực tràng là những đường dùng thuốc dễ xảy ra ADR hơn cả,
trong đó, đường tiêm dưới da và tiêm tĩnh mạch chiếm tỷ lệ lớn nhất (lần lượt là
32,73% và 31,91%).
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(*): Gây tê ngoài màng cứng, Đặt âm đạo, Ngoài.
Hình 3.6. Phân loại thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường dùng thuốc
3.1.2.3. Các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất
10 họ dược lý được ghi nhận nhiều nhất được trình bày trong bảng 3.5.
Bảng 3.5. Các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất
Mã
STT

Họ dược lý

ATC

Số lượng

Tỷ lệ (%)
n = 379

Gonadotropin và các chất kích

1
G03G

thích phóng noãn

97

25,59

93

24,54

71

18,73

43

11,35

Kháng khuẩn nhóm beta-

2
J01C

lactam, các penicilin
Thuốc chống viêm và chống

3
M01A

thấp khớp, không steroid
Kháng khuẩn beta-lactam

4
J01D

khác*

5

L02A

Hormon và các chất liên quan

34

8,97

6

H01C

Hormon vùng dưới đồi

27

7,12

31
7

N02A

Các opioid

25

6,60

8

G02A

Các thuốc trợ đẻ

16

4,22

9

H01B

Hormon thùy sau tuyến yên

15

3,96

10

N01A

Thuốc gây mê

13

3,43

(*): Kháng sinh beta – lactam khác bao gồm các cephalosporin,
monobactam và carbapenem.
Kết quả cho thấy, kháng sinh, giảm đau và nội tiết tố là 3 nhóm thuốc nghi
ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất. Trong đó, “Gonadotropin và các chất kích
thích phóng noãn”, “Kháng khuẩn nhóm beta-lactam, các penicillin” và “Thuốc
chống viêm và chống thấp khớp, không steroid” là 3 nhóm dược lý dẫn đầu về số
báo cáo ADR ghi nhận được (tương ứng chiếm 25,59%; 24,54% và 18,73% tổng số
báo cáo).
3.1.2.4. Các thuốc ghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất
10 thuốc nghi ngờ gây ADR ghi nhận nhiều nhất được trình bày trong bảng
3.6.
Bảng 3.6. Các thuốc ghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất
Hoạt chất

STT

Số lượng

Tỷ lệ (%) n = 379

1

Diclofenac

64

16,89

2

Ampicilin/sulbactam

59

15,57

3

Chorionic gonadotropin

54

14,25

4

Folitropin alfa

32

8,44

5

Folitropin beta

32

8,44

6

Cefuroxim

32

8,44

7

Triptorelin

30

7,92

8

Amoxicilin/clavunalat

29

7,65

9

Fentanyl

23

6,07

10

Ganirelix

22

5,80

32
Diclofenac và ampicilin/sulbactam là 2 thuốc có tần suất gặp ADR cao nhất,
lần lượt xuất hiện trong 16,89% và 15,57% tổng số báo cáo. Tuy nhiên, 5/10 thuốc
nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất là các thuốc đặc thù trong sản khoa
như: chorionic gonadotropin (14,25%), folitropin alfa (8,44%), folitropin beta
(8,44%), triptorelin (7,92%), ganirelix (5,80%).
3.1.3. Thông tin về ADR
3.1.3.1. Phân loại báo cáo ADR theo tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng
Báo cáo ADR được tổng hợp phân loại theo tổ chức cơ thể mà ADR gây ảnh
hưởng theo phân loại mã SOC [67]. Mỗi báo cáo có thể ghi nhận nhiều biểu hiện
ADR khác nhau, do đó, được phân loại theo một hay nhiều tổ chức cơ thể bị ảnh

Hệ cơ quan bị ảnh hưởng

hưởng. Kết quả được trình bày trong hình 3.7.

Rối loạn khác*

11 (2,90%)

Rối loạn hệ tim mạch

17 (4,49%)

Rối loạn hệ thần kinh tự động

18 (4,75%)

Rối loạn hệ hô hấp

21 (5,54%)

Rối loạn hệ tiêu hóa

22 (5,80%)

Rối loạn nhịp tim

57 (15,04%)

Rối loạn toàn thân

86 (22,69%)

Rối loạn cơ quan sinh sản nữ

102 (26,91%)

Rối loạn da và mô dưới da

217 (57,26%)

Tổng số báo cáo

379
0

100

200
300
Tần suất gặp

400

(*): Rối loạn hệ thần kinh trung ương và ngoại biên, Rối loạn mạch ngoại vi, Rối
loạn thị giác và Rối loạn hệ tiết niệu.
Hình 3.7. Phân loại báo cáo ADR theo tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng
Giai đoạn nghiên cứu 2010 – 2014 đã ghi nhận 12 tổ chức cơ thể bị ảnh
hưởng bởi ADR. Trong đó, rối loạn da và mô dưới da chiếm tỷ lệ cao nhất (57,26%)
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và rối loạn cơ quan sinh sản nữ – một ảnh hưởng đặc thù của ADR tại bệnh viện
phụ sản xếp thứ hai (26,90%). Một số rối loạn khác được ghi nhận khá nhiều như
rối loạn toàn thân và rối loạn nhịp tim (lần lượt chiếm 22,69% và 15,04%). Các rối
loạn thị giác, rối loạn hệ tiết niệu và rối loạn mạch ngoại vi khá ít gặp, đều chỉ có 01
báo cáo, chiếm 0,26%.
3.1.3.2. Các biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất
10 biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất được trình bày trong bảng 3.7.
Kết quả cho thấy, ngứa và nổi mẩn là những biểu hiện ADR được báo cáo
nhiều nhất với tỷ lệ lần lượt là 39,58% và 27,44% tổng số báo cáo. Quá kích buồng
trứng – một biểu hiện ADR đặc thù tại bệnh viện xuất hiện trong 25,33% số báo cáo
ADR. Một số biểu hiện ADR khác được ghi nhận khá nhiều là mẩn đỏ, mạch nhanh
và phù mắt với tỷ lệ đều trên 10%.
Bảng 3.7. Các biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất
Biểu hiện

STT

Số lượng

Tỷ lệ (%) n = 379

1

Ngứa

150

39,58

2

Nổi mẩn

104

27,44

3

Quá kích buồng trứng

96

25,33

4

Mẩn đỏ

82

21,64

5

Mạch nhanh

57

15,04

6

Phù mắt

50

13,19

7

Rét run

21

5,54

8

Hạ huyết áp

17

4,49

9

Buồn nôn

16

4,22

10

Khó thở

16

4,22

3.1.3.4. Các cặp thuốc – ADR được ghi nhận nhiều nhất
Một thuốc có thể gây ADR và một ADR có thể là hậu quả của một hay nhiều
thuốc được sử dụng. Các cặp thuốc - biểu hiện ADR được tổng hợp và những cặp
phổ biến nhất được trình bày trong bảng 3.8.
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Kết quả cho thấy, 5/10 cặp thuốc - ADR được báo cáo nhiều nhất liên quan
đến thuốc chuyên khoa – quá kích buồng trứng, trong đó, chorionic gonadotropin –
quá kích buồng trứng được ghi nhận nhiều hơn cả (13,19%). Phù mắt và ngứa khi
sử dụng diclofenac chiếm tỷ lệ cao trong những ADR ghi nhận được (lần lượt
9,23% và 7,39%). Ngoài ra, “ampicillin/sulbactam – ngứa” và “ampicillin/
sulbactam – nổi mẩn” cũng là những cặp được báo cáo nhiều (lần lượt 9,36% và
7,49%).
Bảng 3.8. Các cặp thuốc – ADR được báo cáo nhiều nhất
STT

Cặp thuốc – ADR

Số

Tỷ lệ (%)

lượng

n = 379

1

Chorionic gonadotropin – Quá kích buồng trứng

50

13,19

3

Diclofenac – Phù mắt

36

9,50

2

Ampicillin/sulbactam – Ngứa

35

9,23

4

Folitropin alpha – Quá kích buồng trứng

32

8,44

5

Folitropin beta – Quá kích buồng trứng

31

8,18

7

Triptorelin – Quá kích buồng trứng

28

7,39

6

Ampicillin/sulbactam – Nổi mẩn

28

7,39

8

Diclofenac – Ngứa

28

7,39

9

Cefuroxim – Ngứa

26

6,86

10

Ganirelix – Quá kích buồng trứng

22

5,80

3.1.4. Đánh giá chất lượng báo cáo ADR
3.1.4.1. C hất lượng báo cáo ADR qua các năm
Tỷ lệ báo cáo ADR chất lượng tốt và điểm trung bình báo cáo trong giai
đoạn 2010 – 2014 được thể hiện trong bảng 3.9.
Đánh giá chất lượng báo cáo ADR của bệnh viện trong 5 năm thông qua tỷ lệ
báo cáo tốt và điểm chất lượng báo cáo đều cho kết quả cao. Tỷ lệ báo cáo tốt luôn
trên 90% và điểm trung bình báo cáo thấp nhất là 0,95. Tuy nhiên, không có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các năm về điểm chất lượng báo cáo ADR (p =
0,11).
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Bảng 3.9. Kết quả đánh giá chất lượng báo cáo ADR qua các năm
Tỷ lệ (%)

Điểm trung bình báo cáo

báo cáo tốt

(trung bình ± độ lệch chuẩn)

2010

91,67

0,95 ± 0,16

2011

100

0,97 ± 0,05

2012

96,39

0,99 ± 0,06

Chi-square = 7,48

2013

94,12

0,98 ± 0,10

P = 0,11

2014

94,04

0,97 ± 0,09

Tổng

94,65

0,98 ± 0,09

Năm

Kiểm định sự khác biệt

3.1.4.2. So sánh chất lượng báo cáo ADR theo đối tượng tham gia báo cáo
Kết quả đáng giá chất lượng báo cáo theo đối tượng tham gia báo cáo được
trình bày trong bảng 3.10.
Bảng 3.10. Chất lượng báo cáo ADR theo đối tượng tham gia báo cáo
Đối tượng
Bác sĩ

Tỷ lệ (%)

Điểm trung bình báo cáo

báo cáo tốt (trung bình ± độ lệch chuẩn)

Kiểm định sự
khác biệt

100

1,00 ± 0,12

Dược sĩ

94,62

0,98 ± 0,08

Chi-square = 1,36

NVYT khác

94,23

0,97 ± 0,12

p = 0,51

83,33

0,84 ± 0,15

Không

rõ

thông tin

Tỷ lệ báo cáo tốt và điểm chất lượng báo cáo của các nhóm đối tượng rất
cao. Trong đó, 100% báo cáo ADR thực hiện bởi bác sĩ đạt từ 0,8 – 1 điểm. Tuy
nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các đối tượng về điểm chất
lượng báo cáo ADR (p = 0,51).
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3.2. KHẢO SÁT NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN
Y TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO ADR
3.2.1. Tỷ lệ nhân viên y tế tham gia khảo sát
Tỷ lệ nhân viên y tế tham gia ở từng khoa phòng được trình bày trong bảng
3.11.
Bảng 3.11. Tỷ lệ nhân viên y tế tham gia khảo sát
Số lượng phiếu

Số lượng phiếu

phát ra

thu được

Sản bệnh lý

49

44

89,8

Sản thường

43

35

81,4

Sản nhiễm khuẩn

21

20

95,2

Phụ ngoại

34

27

79,4

Phụ nội tiết

22

20

90,9

Phụ ung thư

22

19

86,4

Mổ

64

52

81,3

Đẻ

67

40

59,7

Hồi sức cấp cứu

17

12

70,6

Hỗ trợ sinh sản

25

15

60,0

Điều trị theo yêu cầu

44

38

86,4

Chẩn đoán hình ảnh

26

22

84,6

Dược

9

9

100

Điều dưỡng

6

6

100

449

359

80,0

Khoa phòng

Tổng

Tỉ lệ (%)

Số phiếu phát ra là 449, số phiếu thu về là 359, đạt tỉ lệ thu hồi toàn bệnh
viện 80%. Mặc dù có sự chênh lệch lớn về số nhân viên y tế ở từng khoa phòng
nhưng nhìn chung hầu hết tỉ lệ phản hồi ở các khoa phòng đều trên 60%, trong đó
cao nhất là khoa Dược và phòng Điều dưỡng (đều đạt 100%) và thấp nhất là khoa
Đẻ (59,7%).
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3.2.2. Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm chung của người tham gia phỏng vấn bao gồm: trình độ chuyên
môn, giới tính, tuổi và thời gian công tác được trình bày trong bảng 3.12.
Phần lớn nhân viên y tế tham gia trả lời bộ câu hỏi là điều dưỡng/hộ sinh/kỹ
thuật viên (chiếm 68,5%), sau đó đến bác sĩ (chiếm 20,1%). Số lượng dược sĩ chỉ
chiếm tỉ lệ nhỏ (2,5%) nhưng đạt 100% số dược sĩ tại bệnh viện. Với đặc thù của
bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa, 73,6% nhân viên y tế bệnh viện là nữ giới.
Hầu hết các nhân viên y tế có thời gian công tác dưới 15 năm (chiếm 85,24%) với
độ tuổi trung bình khá trẻ (33 tuổi).
Bảng 3.12. Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm

Số lượng

Tỷ lệ (%) n = 359

Bác sĩ

72

20,1

Dược sĩ

9

2,5

NVYT khác

246

68,5

Không rõ thông tin

32

8,9

Nam

40

11,1

Nữ

264

73,6

Không rõ thông tin

55

15,3

Dưới 5 năm

188

52,37

Từ 5 đến 15 năm

118

32,87

Trên 15 năm

53

14,76

Trình độ chuyên môn

Giới tính

Thời gian công tác

Tuổi (năm)

Trung bình: 33,38 ± 8,82. Nhỏ nhất = 21. Lớn nhất = 66
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3.2.3. Nhận thức của nhân viên y tế về an toàn thuốc và phản ứng có hại của
thuốc
Khảo sát nhận thức của nhân viên y tế về an toàn thuốc và phản ứng có hại
của thuốc thu được kết quả được thể hiện trên hình 3.8.

Hình 3.8. Nhận thức của nhân viên y tế về an toàn thuốc
và phản ứng có hại của thuốc
Phần lớn nhân viên y tế nhận thức rằng không phải tất cả các thuốc lưu hành
trên thị trường đều an toàn (90,5%). Về phản ứng có hại của thuốc, số nhân viên y
tế hiểu đầy đủ khái niệm về ADR theo định nghĩa của WHO cũng chiếm tỷ lệ khá
cao (81,6%). Nhận thức của nhân viên y tế về các thông tin tối thiểu cần điền trong
mẫu báo cáo vẫn còn hạn chế (66,3%), đặc biệt chỉ có 61,0% nhóm NVYT khác trả
lời đúng câu hỏi này. Trong khi đó, tỷ lệ dược sĩ hiểu đúng về an toàn thuốc và phản
ứng có hại của thuốc đều đạt 100%.
Tìm hiểu quan điểm của nhân viên y tế về nguyên nhân gây ADR, nhóm
nghiên cứu thu được kết quả trình bày trong bảng 3.13.
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Bảng 3.13. Nhận thức của nhân viên y tế về nguyên nhân gây ADR
Bác sĩ
Tiêu chí

n
(72)

%

Dược sĩ
n
(9)

%

Tổng

NVYT khác
n
(246)

%

n
(359)

%

Chất lượng thuốc

70

97,2

7

77,8

212

86,2

318

88,6

Dùng thuốc quá liều

27

37,5

5

55,6

189

76,8

273

76,0

Lạm dụng thuốc

38

52,8

7

77,8

215

87,4

316

88,0

Dùng thuốc không hợp lý

35

48,6

6

66,7

215

87,4

312

86,9

23

31,9

5

55,6

186

75,6

266

74,1

17

23,6

7

77,8

147

59,8

220

61,3

Sử dụng thuốc với chỉ định
chưa được phê duyệt
Bản chất vốn có của thuốc

Đa số nhân viên y tế thống nhất rằng: chất lượng thuốc không đảm bảo, lạm
dụng thuốc và sử dụng thuốc không hợp lý là những nguyên nhân chính gây ra ADR
(trên 80%). Tuy nhiên quan điểm về nguyên nhân gây ADR của từng nhóm đối
tượng có sự khác biệt. Với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thì ngoài những
nguyên nhân trên, việc dùng thuốc quá liều cũng góp phần quan trọng làm tăng khả
năng xuất hiện ADR (76,8%). Đa số bác sỹ cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do
chất lượng thuốc (97,2%) trong khi những nguyên nhân như dùng thuốc quá liều
hay sử dụng thuốc với chỉ định chưa được phê duyệt chỉ đóng vai trò thứ yếu (lần
lượt 37,5% và 31,9%).
3.2.4. Nhận thức về trách nhiệm của nhân viên y tế – tầm quan trọng của công
tác báo cáo ADR
Kết quả nhận thức về trách nhiệm của nhân viên y tế và tầm quan trọng của
công tác báo cáo ADR được trình bày trong bảng 3.14.
Trên 90% các nhân viên y tế hiểu được trách nhiệm của mình đối với việc
báo cáo ADR cũng như tầm quan trọng của công tác này. Cụ thể là 91,4% nhân viên
y tế cho rằng báo cáo ADR là một trong những hoạt động trong thực hành chuyên
môn của mình. Có 349 nhân viên y tế cho rằng việc báo cáo ADR là quan trọng,
chiếm 97,2%; 10 nhân viên y tế không chọn phương án nào; không có nhân viên y
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tế nào cho rằng không quan trọng. Không có sự khác biệt lớn giữa bác sĩ, dược sĩ và
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong nhận thức về hai tiêu chí này.
Bảng 3.14. Nhận thức về trách nhiệm của nhân viên y tế
– tầm quan trọng của công tác báo cáo ADR
Bác sĩ
Tiêu chí

n

Dược sĩ
n

%

(72)

(9)

%

Tổng

NVYT khác
n
(246)

%

n

%

(359)

Nhận thức về trách nhiệm
của NVYT với công tác báo

71

98,6

9

100

219

89,0

328

91,4

71

98,6

9

100

237

96,3

349

97,2

cáo ADR
Nhận thức về tầm quan
trọng của việc báo cáo ADR

Phân tích lý do nhân viên y tế cho rằng việc báo cáo ADR là quan trọng thu
được kết quả như sau:
Bảng 3.15. Lý do các nhân viên y tế cho rằng việc báo cáo ADR là quan trọng
Bác sĩ
Tiêu chí

n
(72)

%

Dược sĩ
n
(9)

%

Tổng

NVYT khác
n
(246)

%

n
(359)

%

Xác định và phát hiện
ADR mới

62

86,1

9

100

184

74,8

270

77,8

63

87,5

7

77,8

200

81,3

286

82,4

70

97,2

7

77,8

231

93,9

336

96,8

57

79,2

7

77,8

203

82,5

282

81,3

56

77,8

9

100

144

58,5

222

64,0

Chia sẻ thông tin ADR
với đồng nghiệp
Đảm bảo an toàn cho
bệnh nhân
Xác định vấn đề liên
quan đến an toàn thuốc
Xác định tần xuất gặp
ADR của thuốc
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Các phương án bộ câu hỏi đưa ra đều có tỷ lệ chọn khá cao (trên 60%).
Trong đó, lý do đảm bảo an toàn cho bệnh nhân được cả bác sĩ và điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật viên chọn với tỉ lệ cao nhất (lần lượt là 97,2% và 93,5%). Trong khi
đó, 100% dược sỹ cho rằng báo cáo ADR có vai trò quan trọng trong việc xác
định/phát hiện ADR mới và xác định tần suất gặp ADR của thuốc.
3.2.5. Thực trạng việc thực hiện báo cáo ADR
3.2.5.1. Tỷ lệ nhân viên y tế đã gặp ADR và tỷ lệ nhân viên y tế đã từng làm báo
cáo ADR
Tỷ lệ nhân viên y tế đã từng gặp ADR trong thực hành nghề nghiệp và nhân
viên y tế đã từng làm báo cáo ADR được thể hiện trong hình 3.9.
Đã từng gặp ADR
100

91.7
77.8

75.2

74

80

60

Đã từng báo cáo ADR

51.4
33.3

40

37

38.7

20
0
Bác sĩ

Dược sĩ

ĐD/HS/KTV

Toàn bệnh
viện

Hình 3.9. Tỉ lệ nhân viên y tế đã gặp và làm báo cáo ADR
Kết quả cho thấy 74% nhân viên y tế đã từng gặp ADR tuy nhiên số nhân
viên y tế đã từng làm báo cáo ADR chỉ chiếm 38,7%. Tỷ lệ bác sĩ đã gặp ADR và
từng làm báo cáo ADR cao hơn so với dược sĩ và điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên
(lần lượt là 51,4%, 33,3% và 37,0%). Tỷ lệ dược sĩ đã từng gặp ADR cao hơn điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên (77,8% so với 74%) nhưng tỷ lệ đã làm báo cáo ADR
lại thấp hơn (33,3% so với 37,1%).
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3.2.5.2. Những khó khăn khi thực hiện báo cáo ADR
Phân tích những khó khăn gặp phải khi thực hiện báo cáo ADR thu được kết
quả được trình bày trong bảng 3.16.
Bảng 3.16. Những khó khăn của nhân viên y tế khi thực hiện báo cáo ADR
Bác sĩ
Tiêu chí

n
(72)

%

Dược sĩ
n
(9)

%

NVYT khác
n
(246)

%

Tổng
n
(359)

%

Khó xác định thuốc nghi ngờ

45

62,5

7

77,8

164

66,7

239

66,6

Không có thời gian

45

62,5

1

11,1

60

24,4

89

24,8

Mẫu báo cáo phức tạp

14

19,4

0

0,0

42

17,1

72

20,0

39

54,2

5

55,6

139

56,5

195

54,3

Thiếu kiến thức lâm sàng

10

13,9

7

77,8

66

26,8

99

27,6

Không có khó khăn nào

9

12,5

0

0,0

29

11,8

42

11,7

Khó

xác

định

mức

nghiêm trọng của ADR

độ

Cả 3 nhóm đối tượng bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên
đều cho rằng khó xác định thuốc nghi ngờ là khó khăn lớn nhất khi thực hiện báo
cáo ADR (chiếm 66,6%). Ngoài ra, các nhóm đối tượng khác nhau cho thấy những
khó khăn riêng khi thực hiện báo cáo. Với dược sĩ thì thiếu kiến thức lâm sàng, bác
sĩ không có thời gian làm báo cáo và với NVYT khác thì khó xác định mức độ
nghiêm trọng của phản ứng là những trở ngại chính của họ trong việc báo cáo ADR
(lần lượt chiếm 77,8%, 62,5% và 56,5%).
3.2.5.3. Nguyên nhân không báo cáo ADR
Kết quả phân tích những nguyên nhân dẫn đến việc nhân viên y tế không báo
cáo ADR được trình bày trong bảng 3.17.
Hai nguyên nhân lớn nhất được các nhân viên y tế lựa chọn là phản ứng nhẹ
không đáng để báo cáo và không biết cách báo cáo với tỉ lệ lần lượt là 46,5% và
44%. Với bác sĩ, việc không có sẵn mẫu báo cáo cũng là một trong những nguyên
nhân chính dẫn đến không báo cáo ADR (48,6%). 100% dược sĩ cho rằng nguyên
nhân mất thời gian làm cho các nhân viên y tế không thực hiện báo cáo ADR.
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Bảng 3.17. Nguyên nhân nhân viên y tế không làm báo cáo ADR
Bác sĩ
Tiêu chí

n
(72)

%

Dược sĩ
n
(9)

%

Tổng

NVYT khác
n
(246)

%

n
(359)

%

Việc báo cáo không ảnh
31

43,1

3

33,3

57

23,2

106

29,5

Mất thời gian

24

33,3

9

100

49

19,9

89

24,8

Thiếu kinh phí

14

19,4

2

22,2

19

7,7

44

12,3

20

27,8

4

44,4

62

25,2

88

24,5

Không có sẵn mẫu báo cáo

35

48,6

3

33,3

72

29,3

135

37,6

Không biết cách báo cáo

36

50,0

7

77,8

97

39,4

158

44,0

39

54,2

5

55,6

116

47,2

167

46,5

Sợ bị quy kết trách nhiệm

22

30,6

6

66,7

58

23,6

89

24,8

Không biết

8

11,1

1

11,1

34

13,8

51

14,2

hưởng đến phác đồ điều trị

Phản ứng này đã được biết
quá rõ

Phản ứng nhẹ không đáng
để báo cáo

3.2.6. Quy trình báo cáo ADR tại bệnh viện và biện pháp nâng cao hiệu quả
công tác báo cáo ADR
3.2.6.1. Quy trình báo cáo ADR tại bệnh viện
Hiểu biết của nhân viên y tế về mẫu báo cáo ADR do Bộ Y tế ban hành và
quy trình báo cáo ADR của bệnh viện được thể hiện trên hình 3.10.
Khoảng 70% nhân viên y tế biết đến mẫu báo cáo ADR do Bộ Y tế ban hành
và biết đến quy trình báo cáo ADR hiện tại của bệnh viện. Tỉ lệ này thấp hơn ở bác
sĩ (lần lượt là 55,6% và 52,8%) và cao hơn ở điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên (lần
lượt là 69,1% và 74,8%). Trong số các nhân viên y tế biết đến quy trình báo cáo
ADR của bệnh viện, số người cho rằng quy trình hiện tại hỗ trợ hiệu quả cho hệ
thống báo cáo ADR là 51,5%. Tuy nhiên, nếu tính riêng ở các đối tượng thì tỉ lệ này
khá thấp ở dược sĩ (33,3%) và cao nhất ở bác sĩ (60,5%).
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Tỷ lệ %
88.9

100

69.1

80

55.6

66.7

74.8
60.5

52.8

60

56.9
33.3

40
20

0
NVYT biết đến
mẫu báo cáo ADR
do BYT quy định
hiện hành
Bác sĩ

NVYT biết đến quy
trình báo cáo ADR
tại bệnh viện
Dược sĩ

Quy trình hiện tại
có hỗ trợ hiệu quả
cho hệ thống báo
cáo ADR của bệnh
viện
NVYT khác

Hình 3.10. Quy trình báo cáo ADR tại bệnh viện
3.2.6.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo ADR
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo ADR tại bệnh viện được
trình bày trong bảng 3.18.
Bảng 3.18. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo ADR
Tiêu chí

Bác sĩ
n
%
(72)

Dược sĩ
n
%
(9)

NVYT khác
Tổng
n
N
%
%
(246)
(359)

Nâng cao nhận thức của
NVYT thông qua đào tạo và

66

91,7

9

100

234

95,1

339

94,4

67

93,1

9

100

212

86,2

317

88,3

62

86,1

8

88,9

203

82,5

301

83,8

59

81,9

9

100

169

68,7

265

73,8

tập huấn
Phối hợp với dược sĩ lâm
sàng để hỗ trợ báo cáo ADR
Thiết lập cơ chế phản hồi có
hiệu quả
Xây dựng hệ thống văn bản
pháp quy rõ ràng
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Phản hồi thông tin về ADR
đã báo cáo

68

94,4

9

100

226

91,9

332

92,5

Hầu hết các phương án giúp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo ADR mà bộ
câu hỏi đưa ra đều có tỷ lệ đồng ý khá cao (trên 70%). Trong đó, chiếm tỉ lệ cao
nhất là biện pháp Nâng cao nhận thức của NVYT thông qua đào tạo và tập huấn
(94,4%). Hầu hết các nhân viên y tế đều mong muốn nhận được phản hồi thông tin
về ADR đã báo cáo (92,5%). Bên cạnh đó, một số bác sĩ và điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật viên cho rằng việc thường xuyên cung cấp thông tin về thuốc hiện dùng cũng
là biện pháp cần làm để nâng cao hiệu quả công tác báo cáo ADR.
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CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
Báo cáo ADR đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động giám sát sử dụng
thuốc, góp phần đảm bảo an toàn thuốc trong bệnh viện. Bộ Y tế đã ban hành nhiều
văn bản pháp quy nhằm đưa hoạt động báo cáo ADR trở thành hoạt động thường
qui trong thực hành chuyên môn của nhân viên y tế trong bệnh viện [5], [7], [9]. Bắt
đầu từ ngày 01/01/2010, tất cả các báo cáo ADR trên cả nước được gửi về Trung
tâm DI & ADR Quốc gia. Cũng trong thời gian này, bệnh viện Phụ sản Trung Ương
đã thực hiện một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động báo cáo ADR và thu được
những kết quả tích cực, thể hiện qua số lượng báo cáo liên tục tăng. Tuy nhiên, để
hoạt động theo dõi và giám sát ADR thực sự phát huy hiệu quả thì vấn đề chất
lượng báo cáo ADR và nhận thức của nhân viên y tế cũng cần được quan tâm.
Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với hai mục tiêu chính: một
là, phân tích tình hình báo cáo ADR của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương giai đoạn
2010 – 2014; hai là, khảo sát nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế
trong hoạt động báo cáo ADR tại bệnh viện.
4.1. BÀN LUẬN VỀ TÌNH HÌNH BÁO CÁO ADR TẠI BỆNH VIỆN
Tổng kết hoạt động báo cáo ADR tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong
giai đoạn 5 năm 2010 – 2014 cho thấy sự tăng lên rõ rệt về số lượng (xấp xỉ 13 lần).
Số lượng báo cáo gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia bắt đầu tăng nhanh từ năm
2012 – năm đầu tiên bệnh viện triển khai đề án Phát triển công tác Dược lâm sàng.
Từ đó, bệnh viện Phụ sản Trung Ương luôn là một trong 10 bệnh viện có số báo cáo
ADR nhiều nhất cả nước [15], [16], [17]. Năm 2014, báo cáo ADR từ bệnh viện
chiếm khoảng 2% tổng số báo cáo từ 691 bệnh viện trên cả nước (7787 báo cáo) và
khoảng 30% số báo cáo từ 11 bệnh viện thuộc khối chuyên khoa sản (509 báo cáo)
[17]. Các phản ứng nghiêm trọng được quan tâm theo dõi và báo cáo với 47,76%
tổng số báo cáo trong 5 năm. Kết quả phân tích số lượng báo cáo ADR theo tháng
cho thấy, có sự tăng lên cả về mức độ và xu hướng sau thời điểm can thiệp, tuy
nhiên, cả hai tham số này đều chưa đạt mức có ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân có
thể là sự dao động mạnh về số lượng báo cáo giữa các tháng, trong đó, ba tháng đầu
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năm thường ghi nhận rất ít báo cáo. Bên cạnh đó, thời gian phát huy hiệu quả của
Đề án (báo cáo ADR bắt đầu tăng từ tháng 5/2012) có “độ trễ” nhất định so với thời
điểm bắt đầu triển khai (tháng 3/2012).
Sự thay đổi tích cực trong hoạt động báo cáo ADR còn được thể hiện qua số
khoa phòng ghi nhận báo cáo tăng lên (từ 4 khoa phòng – năm 2010 lên 14 khoa
phòng – năm 2014) và thời gian trì hoãn gửi báo cáo được rút ngắn đáng kể (trung
vị giảm từ 38 ngày – năm 2010 xuống dưới 20 ngày – giai đoạn 2011 – 2014).
Không chỉ các khoa lâm sàng mà các khoa cận lâm sàng và các trung tâm như Khoa
Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình
cũng tham gia vào hệ thống báo cáo ADR tại bệnh viện. Tuy nhiên, với lần lượt 5
và 12 báo cáo ADR ghi nhận được trong vòng 5 năm ở hai khoa Phụ ung thư và Phụ
nội tiết, con số thu được có lẽ chưa tương xứng với mô hình bệnh tật và sử dụng
thuốc tại khoa. Năm 2013, Bộ Y tế đã có Quyết định 1088/QĐ-BYT trong đó quy
định thời gian gửi báo cáo chậm nhất là 7 ngày đối với ADR gây tử vong hoặc đe
dọa tính mạng, 15 ngày đối với báo cáo ADR nghiêm trọng khác và các báo cáo
ADR còn lại được gửi trước ngày mùng 5 tháng kế tiếp [8]. Tuy nhiên, ngay từ năm
2011, thời gian trì hoãn gửi báo cáo trung bình của bệnh viện đã được rút ngắn từ
68 ngày (năm 2010) xuống còn 10 ngày (năm 2011) và duy trì trong khoảng 10 – 12
ngày (giai đoạn 2011 – 2013). Một năm sau khi có Quyết định 1088/QĐ-BYT, thời
gian trì hoãn gửi báo cáo trung bình tăng lên 23 ngày và tỷ lệ gửi báo cáo đúng hạn
đạt 18,47%. Một khảo sát tương tự tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho
thấy, thời gian trì hoãn gửi báo cáo trung bình từ 62 đến 166 ngày (trong giai đoạn
2010 – 2013) và chưa có báo cáo ADR nào của bệnh viện này được gửi đúng thời
hạn theo quy định [19]. Báo cáo trực tuyến nên được khuyến khích sử dụng bởi
hình thức này sẽ khắc phục khó khăn về mặt thời gian, địa lý cho các cơ sở y tế, góp
phần gửi báo cáo ADR đúng hạn và thông tin về an toàn thuốc được phát hiện, xử lý
sớm hơn [20].
Cũng theo quyết định 1088/QĐ-BYT, báo cáo phản ứng có hại của thuốc là
trách nhiệm của tất cả nhân viên y tế [8]. Thực tế, tại mỗi cơ sở khác nhau thì vai
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trò và vị trí của bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trong hoạt động báo cáo ADR cũng khác
nhau. Tính chung cả nước, dược sĩ đóng góp khoảng 30% số báo cáo ADR trong
khi đó ở một bệnh viện chuyên khoa sản khác – bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí
Minh thì tỷ lệ báo cáo được thực hiện bởi dược sĩ mới chỉ ở mức 20% [1], [16].
Trên quy mô lớn hơn, nghiên cứu thực hiện tại 39 quốc gia thành viên trong
Chương trình giám sát thuốc của WHO (WHO Drug Monitoring Programme) cho
thấy, tỷ lệ báo cáo ADR thực hiện bởi dược sĩ là từ 1 – 30% [39]. Kết quả cho thấy,
dược sĩ đóng vai trò chính trong quy trình báo cáo ADR hiện tại của bệnh viện Phụ
sản Trung Ương khi chiếm tới 73,61% tổng số báo cáo. Theo quy trình này, khi các
khoa phòng ghi nhận phản ứng có hại của thuốc, bác sĩ hoặc điều dưỡng tại đó sẽ
trực tiếp thực hiện báo cáo ADR theo mẫu lưu sẵn tại khoa phòng hoặc thông báo
cho dược sĩ lâm sàng, cán bộ phụ trách ADR đến thực hiện báo cáo (Phụ lục 4). Bên
cạnh đó, phản ứng có hại của thuốc còn được phát hiện và báo cáo thông qua hoạt
động duyệt thuốc và giám sát sử dụng thuốc. Duyệt thuốc là một biện pháp giám sát
tích cực, trong đó, dược sĩ phát hiện các sử dụng bất thường của một số thuốc chỉ
điểm (tín hiệu) như solumedrol, dimedrol, primperal… để phát hiện các ADR xảy ra
mà các khoa lâm sàng không ghi nhận báo cáo. Phương pháp phát hiện ADR thông
qua sử dụng các tín hiệu đã được phát triển bởi Viện Nghiên cứu tăng cường chăm
sóc sức khỏe Mỹ (Institute for Healthcare Improvement – IHI) vào năm 2000 và đã
được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới [45], [55]. Sử dụng 12 tín hiệu khác
nhau trong bộ công cụ của IHI, nghiên cứu của Vũ Hồng Ngọc tại Bệnh viện Nhi
Trung Ương đã phát hiện 78/98 ADE (chiếm 79,59% số ADE ghi nhận được) trong
thời gian từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/01/2014 [10]. Tuy chưa có số liệu cụ thể
về tỷ lệ phát hiện ADR thông qua hình thức này tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
nhưng đây là biện pháp nên được khuyến khích áp dụng bởi ưu điểm đơn giản, chi
phí thấp và hiệu quả bước đầu đã được chứng minh [10], [45], [55].
Là một bệnh viện chuyên khoa sản với mô hình bệnh tật và sử dụng thuốc
đặc thù, các thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo phần lớn là các thuốc chuyên
khoa và biểu hiện rối loạn cơ quan sinh sản nữ gặp khá phổ biến. Nhóm thuốc
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kháng khuẩn dẫn đầu về tần suất gặp ADR, chiếm 43,80%; xếp thứ hai là nhóm
thuốc giảm đau, chiếm 28,23% số báo cáo. Kết quả này tương tự với số liệu thu
được từ bệnh viện Từ Dũ trong năm 2013 khi hai nhóm thuốc trên là hai nhóm được
báo cáo nhiều nhất, lần lượt chiếm 45,69% và 25,0% tổng số báo cáo ADR của
bệnh viện [1]. Tuy nhiên, khi xét đến họ dược lý được báo cáo nhiều nhất,
gonadotropin và các chất kích thích phóng noãn là nhóm dẫn đầu với 3 đại diện
chính là chorionic gonadotropin, foliotropin alfa và foliotropin beta (chiếm 25,59%
số báo cáo). Nhóm thuốc này được sử dụng trong điều trị vô sinh với biểu hiện
ADR được báo cáo là hội chứng quá kích buồng trứng – một biến chứng nguy hiểm
và có khả năng gây tử vong [52]. Phản ứng có thể xảy ra vài ngày (giai đoạn sớm)
hoặc khảng 10 ngày (giai đoạn muộn) sau khi chọc hút trứng; do đó, bệnh nhân cần
được giám sát chặt chẽ dài ngày sau khi sử dụng thuốc [52]. Tuy đây là một biến
chứng ít gặp (tỷ lệ 1/1000 < ADR < 1/100) nhưng do tần suất sử dụng lớn nên đã
được ghi nhận trong 96 báo cáo (chiếm 25,33%) [4]. Bên cạnh đó, các phản ứng
ngoài da và rối loạn toàn thân cũng được ghi nhận nhiều trong các báo cáo (lần lượt
chiếm 57,26% và 22,69%) một phần do đây là các ADR xảy ra sớm, dễ phát hiện và
mô tả. Các biểu hiện thường gặp là ngứa khi sử dụng cefuroxim,
ampicillin/sulbactam, diclofenac,…(chiếm 39,58%) và nổi mẩn khi sử dụng
ampicillin/sulbactam, misoprostol, lidocain,…(chiếm 27,44%). Kết quả phân loại
thuốc theo đường dùng cho thấy đường tiêm dưới da được báo cáo nhiều nhất
(chiếm 32,73%) trong khi đó, một đường dùng phổ biến khác là đường uống chỉ
chiếm tỷ lệ nhỏ (4,75%). Theo báo cáo tổng kết năm 2012 của Trung tâm DI &
ADR Quốc gia, 45,2% thuốc nghi ngờ dùng đường uống và chỉ 3,5% là đường tiêm
dưới da [14]. Trong khi đó ở bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ gặp hai đường dùng này lần
lượt là 22,88% và 1,31% [14]. Nguyên nhân của sự khác biệt này có thể giải thích
bởi tính đặc thù của các thuốc sử dụng trong bệnh viện. Có 11 loại thuốc khác nhau
được báo cáo dùng đường tiêm dưới da và đều là các thuốc tác động lên hệ sinh sản
như: choriogonadotropin alpha (Oviteelle), follitropin alpha (Gonal-F), menotropin
(IVF-M), triptorelin (Diphereline),…
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Bên cạnh số lượng báo cáo thì chất lượng báo cáo là tiêu chí cần thiết để
đánh giá một cách toàn diện hiệu quả hoạt động báo cáo ADR. Chúng tôi lựa chọn
phương pháp đánh giá chất lượng báo cáo ADR theo khuyến cáo năm 2013 của
Trung tâm WHO-UMC bởi phương pháp này đơn giản, bao hàm hầu hết các nội
dung quan trọng trong báo cáo và phù hợp với mẫu báo cáo ADR hiện hành tại Việt
Nam [8], [27]. Thang điểm này dựa trên hai tiêu chí đánh giá là sự đầy đủ
(completeness) và sự phù hợp (relevance) của các trường thông tin được nhân viên
y tế hoàn thành [27]. Sử dụng phương pháp đánh giá trên, Tomas Bergvall và cộng
sự khảo sát chất lượng báo cáo ADR ở một số quốc gia và cho kết quả: điểm hoàn
thành báo cáo trung bình là 0,41; tỷ lệ báo cáo tốt cao nhất là 60% ở Ý và dao động
trong khoảng 20 – 50% ở các nước khác [27]. Tại Việt Nam, nghiên cứu đánh giá
chất lượng báo cáo ADR trong cơ sở dữ liệu Quốc gia giai đoạn 2011 – 2013 cho
thấy điểm hoàn thành báo cáo trung bình là 0,85 và báo cáo chất lượng tốt chiếm
khoảng 70% tổng số [11]. Có thể nói rằng chất lượng báo cáo ADR của bệnh viện
Phụ sản Trung Ương ở mức cao so với cả nước khi tỷ lệ báo cáo tốt trong 5 năm
luôn đạt trên 90% và điểm trung bình thấp nhất là 0,95 (năm 2010). Các trường
thông tin bị thiếu nhiều nhất là nguồn báo cáo, giới tính và chỉ định (lần lượt chiếm
3,69%, 2,64% và 2,37%) (Phụ lục 2). Chỉ tiêu giới tính có trọng số cao (bị trừ 30%
số điểm nếu thiếu thông tin), tuy nhiên, việc bệnh viện Phụ sản Trung Ương là một
bệnh viện chuyên sản phụ khoa, khám và tiếp nhận bệnh nhân nữ nên việc thiếu
thông tin này không ảnh hưởng nhiều đến tiêu chí “sự phù hợp” theo thang đánh
giá. Nghiên cứu thực hiện tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho thấy, các báo
cáo ADR thường bị thiếu thông tin về hậu quả/diễn biến của phản ứng và phần
thông tin bổ sung với tỷ lệ khá cao (lần lượt là 50,22% và 29,31%) [19]. Đối với
từng báo cáo riêng lẻ, việc nhân viên y tế hoàn thành đầy đủ và phù hợp các trường
thông tin sẽ tạo điều kiện thẩm định mối liên hệ nhân quả giữa thuốc và ADR. Đối
với hệ thống báo cáo tự nguyện, nâng cao chất lượng báo cáo ADR sẽ góp phần đáp
ứng được mục tiêu đề ra là phát hiện kịp thời các tín hiệu về an toàn thuốc, đưa ra
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giả thuyết và cung cấp những thông tin quan trọng về các đối tượng nguy cơ, yếu tố
nguy cơ [69].
4.2.

BÀN LUẬN VỀ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NHÂN

VIÊN Y TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO ADR
Đã có 449 phiếu điều tra được phát ra cho các nhân viên y tế của 14 khoa
phòng; số phiếu thu về là 359, đạt tỷ lệ thu hồi khá cao (80%). Một nghiên cứu tại Ý
ghi nhận tỷ lệ thu hồi phiếu điều tra là 59,1% với hình thức gửi qua đường bưu điện
và tỷ lệ này trong một nghiên cứu khác tại Hà Lan là 73% với hình thức gửi qua
email [32], [34]. Hình thức phát phiếu điều tra tại buổi giao ban khoa và thu lại sau
khi nhân viên y tế hoàn thiện được chúng tôi lựa chọn do hình thức này sẽ giảm
thiểu được nguy cơ thất lạc khi gửi qua đường bưu điện hay nguy cơ giảm sự quan
tâm của nhân viên y tế với hình thức gửi qua đường email. Tuy nhiên, việc lựa chọn
hình thức này không tránh khỏi hạn chế là làm giảm tính độc lập của đối tượng
tham gia khảo sát.
Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn các nhân viên y tế hiểu đúng về an toàn
thuốc và phản ứng có hại của thuốc khi tỷ lệ trả lời đúng các câu hỏi đều trên 60%,
đặc biệt là 100% dược sĩ trả lời đúng cả 3 câu hỏi liên quan đến nội dung này.
Trong một số nghiên cứu khác, tỷ lệ người tham gia phỏng vấn cho rằng không phải
tất cả các thuốc lưu hành trên thị trường đều an toàn là 93,61% và chỉ 30,5% dược
sĩ được hỏi trả lời đúng định nghĩa ADR của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) [46],
[56], [68]. Tại bệnh viện, một tỷ lệ không nhỏ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên
(39,0%) chưa nhận thức được các thông tin tối thiểu cần điền trong báo cáo theo
quy định của Bộ Y tế: thông tin về người bệnh, thông tin về phản ứng có hại, thông
tin về thuốc nghi ngờ và thông tin về người và đơn vị báo cáo [8]. Đối với nhận
thức về nguyên nhân gây ADR, các phương án chất lượng thuốc, lạm dụng thuốc và
dùng thuốc không hợp lý đều được các nhân viên y tế nhất trí cao (xấp xỉ 90%), tuy
nhiên, có sự khác nhau giữa các đối tượng. Với vai trò người kê đơn, các bác sĩ tin
rằng nguyên nhân sử dụng thuốc với chỉ định chưa được phê duyệt đã được kiểm
soát tốt và bản chất vốn có của thuốc – đặc tính đã được ghi rõ trong y văn khó có
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thể là nguyên nhân dẫn đến ADR (tỷ lệ chọn tương ứng 31,9% và 23,6%). Bên cạnh
đó, theo quan điểm của 23,6% bác sĩ, phản ứng có hại của thuốc không xảy ra trên
những bệnh nhân sử dụng thuốc với liều thông thường. Những yếu tố này có thể
khiến các bác sĩ bỏ sót nhiều ADR không báo cáo, một phần giải thích tỷ lệ thực
hiện báo cáo vẫn còn thấp – 9,50%. Đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên,
những vấn đề thuộc về thực hành sử dụng thuốc như lạm dụng thuốc và dùng thuốc
không hợp lý mới là những nguyên nhân gây ADR hàng đầu (tỷ lệ chọn đều là
87,4%). Hầu hết các nhân viên y tế của bệnh viện có nhận thức tốt về trách nhiệm
và tầm quan trọng của hoạt động báo cáo ADR với trên 90% cho rằng báo cáo ADR
là một trong những hoạt động chuyên môn bắt buộc của mình và trên 97% cho rằng
việc báo cáo ADR là quan trọng. Nghiên cứu của Lại Quang Phương tại bệnh viện
Nhi Trung Ương cũng cho kết quả tương tự khi 91,7% cán bộ y tế được hỏi cho
rằng báo cáo ADR là một phần trách nhiệm của họ và 98,7% cho rằng việc báo cáo
ADR là quan trọng [12]. Lý giải cho lựa chọn này, 96,8% nhân viên y tế cho rằng
việc làm trên là quan trọng vì đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, dược sĩ
còn quan tâm tới vấn đề xác định và phát hiện ADR mới cũng như xác định tần xuất
gặp ADR của thuốc (tỷ lệ chọn đều là 100%).
Trong 359 người trả lời, 75,2% xác nhận đã từng gặp ADR trong khi thực
hành chuyên môn nhưng chỉ 38,7% trong số đó đã từng làm báo cáo ADR. Con số
thực tế có lẽ còn thấp hơn nhiều khi kết quả khảo sát báo cáo ADR 5 năm cho thấy
chỉ có 49 nhân viên y tế đã tham gia báo cáo và 12 báo cáo không có thông tin về
người thực hiện. Có thể nhiều nhân viên y tế nhầm lẫn giữa việc phát hiện ADR và
trực tiếp thực hiện báo cáo ADR. Nhìn chung, tỷ lệ trên còn chưa cao khi so sánh
với một số nghiên cứu tại châu Âu như Ai-len (70%), Anh (63%) hay Thụy Điển
(62%) [23], [25], [70]. Câu hỏi 8 và 9 trong phiếu điều tra của chúng tôi tìm hiểu
nguyên nhân không báo cáo và những khó khăn khi thực hiện báo cáo giúp phần
nào làm sáng tỏ tỷ lệ khiêm tốn này. Theo đó, khó xác định thuốc nghi ngờ được coi
là khó khăn lớn nhất khi làm báo cáo ADR (66,6%) và cũng có thể coi là một
nguyên nhân khiến cho các nhân viên y tế không làm báo cáo. Trên thực tế, việc
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bệnh nhân sử dụng nhiều thuốc cùng lúc với đặc tính dược lý, dược động học đa
dạng cũng như mối quan hệ về thời gian giữa thời điểm dùng thuốc và thời điểm
xuất hiện ADR đều gây phức tạp cho chẩn đoán xác định một ADR. Ngoài ra, mỗi
nhóm đối tượng có những khó khăn riêng khi thực hiện báo cáo đòi hỏi những giải
pháp và hướng tiếp cận phù hợp. Với dược sĩ là thiếu kiến thức lâm sàng (77,8%),
trong khi với bác sĩ là không có thời gian (62,5%) và với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật viên thì khó xác định mức độ nghiêm trọng của phản ứng là trở ngại chính
(54,3%). Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến các nhân
viên y tế không làm báo cáo ADR là do phản ứng nhẹ không đáng để báo cáo với
xấp xỉ 50% người đồng ý. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng
không báo cáo ghi nhận ở nhiều nghiên cứu khác nhau thực hiện tại Ý, Ai-len và
Đức - luôn có tỷ lệ đồng ý đạt từ 70 đến 80% [32], [41], [70]. Các nguyên nhân
khác cũng được nhiều nhân viên y tế lựa chọn là không biết cách báo cáo và không
có sẵn mẫu báo cáo với tỷ lệ lần lượt là 37,6% và 44,0%; đặc biệt, tỷ lệ bác sĩ chọn
hai phương án này khá cao, tương ứng là 48,6% và 50,0%. Có thể việc tiếp cận với
mẫu báo cáo ngay tại thời điểm sau khi xảy ra ADR còn gặp khó khăn, trong khi
các bác sĩ mới chỉ tập trung vào xử trí phản ứng.
Tại Việt Nam, mẫu báo cáo ADR hiện hành của Bộ Y tế đã được ban hành từ
năm 2011 kèm theo thông tư số 23/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn sử dụng thuốc
trong các cơ sở y tế có giường bệnh [6]. Hướng dẫn chi tiết về việc giám sát và báo
cáo ADR tại các cơ sở khám, chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành năm 2013 theo
quyết định số 1088/QĐ-BYT [8]. Tuy nhiên, tính đến năm 2013 trên cả nước mới
có 56,3% số bệnh viện ban hành được quy trình báo cáo ADR, trong đó nhiều nhân
viên y tế còn chưa biết đến quy trình báo cáo đang áp dụng tại bệnh viện [2]. Tại
bệnh viện Phụ sản Trung Ương, thông qua những lớp tập huấn mở rộng cho nhiều
đối tượng, đa số nhân viên y tế đã tiếp cận và biết đến mẫu báo cáo do Bộ Y tế ban
hành cũng như biết đến quy trình báo cáo của bệnh viện (khoảng 70%). Tuy nhiên,
như đã đề cập ở trên, các nhân viên y tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác
nhau khi thực hiện báo cáo ADR. Chỉ 33,3% dược sĩ – đối tượng đóng góp 73,61%

54
số báo cáo ADR của bệnh viện trong 5 năm cho rằng quy trình báo cáo ADR hiện
tại đang phát huy hiệu quả. Nhiều nghiên cứu, bao gồm cả định tính và định lượng,
đã được thực hiện nhằm mục đích đẩy mạnh hiệu quả hệ thống báo cáo ADR tự
nguyện. Tại Bồ Đào Nha, nghiên cứu sử dụng phương pháp can thiệp bằng giáo
dục, truyền thông cho kết quả số báo cáo ADR/1000 bác sĩ/năm thực hiện bởi nhóm
can thiệp (1388 bác sĩ) cao gấp 12 lần so với nhóm chứng (5063 bác sĩ) [37]. Trong
một nghiên cứu khác, các nhân viên y tế cho rằng phản hồi thông tin về ADR đã
báo cáo, xây dựng quy trình báo cáo đơn giản, dễ thực hiện và nâng cao nhận thức
của nhân viên y tế sẽ thúc đẩy hoạt động báo cáo ADR [53]. Tại bệnh viện Phụ sản
Trung Ương, hầu hết nhân viên y tế mong muốn nâng cao nhận thức về hoạt động
báo cáo ADR thông qua đào tạo và tập huấn như một biện pháp nhằm nâng cao hiệu
quả của công tác này (94,4%). Ngoài ra, nhiều nhân viên y tế mong muốn nhận
được thông tin phản hồi về ADR đã báo cáo (92,5%); việc làm này sẽ giúp họ, đặc
biệt là các bác sĩ và điều dưỡng, có thêm thông tin về an toàn thuốc và lưu ý hơn
trong việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân.
Nhận thức được những tồn tại trong quy trình báo cáo ADR của bệnh viện,
Hội đồng Thuốc và Điều trị bệnh viện đã thông qua Quy trình báo cáo cáo ADR
mới áp dụng từ 01/10/2014 (Phụ lục 5). Quy trình được xây dựng dựa trên quy tắc
Quy trình điều hành chuẩn SOP (Standard Operating Procedure) trong đó nêu rõ
mục tiêu, quy trình thực hiện, các đối tượng tham gia vào hệ thống theo dõi và giám
sát ADR tại bệnh viện. Quy trình báo cáo mới được kỳ vọng sẽ làm tăng số lượng
cũng như chất lượng báo cáo ADR trong những năm tới và nâng cao nhận thức của
nhân viên y tế về vấn đề an toàn thuốc trong bệnh viện.
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã mô tả đặc điểm, đánh giá chất lượng báo cáo ADR ghi nhận
tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương trong giai đoạn 2010 – 2014 và khảo sát nhận
thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế trong hoạt động báo cáo phản ứng có hại
của thuốc với kết quả chính thu được như sau:
1. Đặc điểm và chất lượng báo cáo ADR giai đoạn 2010 – 2014
-

Tổng số 379 báo cáo ADR được ghi nhận, chiếm 1,85% báo cáo từ bệnh viện

trên cả nước. Trong đó, báo cáo nghiêm trọng chiếm 47,76%. Dược sĩ là đối tượng
chính tham gia báo cáo, chiếm 73,61%. Số khoa phòng ghi nhận báo cáo tăng (từ
4/14 tăng lên 14/14) trong khi thời gian trì hoãn gửi báo cáo được rút ngắn đáng kể
(từ 38 ngày giảm xuống dưới 20 ngày).
-

Kháng sinh, thuốc giảm đau, gonadotropin và các chất kích thích phóng noãn

là những nhóm thuốc được ghi nhận nhiều nhất (trên 20%) với lý do sử dụng chính
là bệnh hệ sinh dục – tiết niệu và thai nghén, sinh đẻ, hậu sản. Đường dùng được
báo cáo nhiều nhất là đường tiêm dưới da (32,73%).
-

Tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng nhiều nhất là rối loạn da và mô dưới da và rối

loạn cơ quan sinh sản nữ với tần suất ghi nhận lần lượt là 57,26% và 26,91%. Các
biểu hiện ADR thường gặp là ngứa (39,58%), nổi mẩn (27,44%) và quá kích buồng
trứng (25,33%).
-

Tỷ lệ báo cáo có chất lượng tốt của bệnh viện trong 5 năm luôn đạt trên 90%

và điểm trung bình báo cáo thấp nhất là 0,95.
2. Khảo sát nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế trong hoạt
động báo cáo ADR
-

91% nhân viên y tế cho rằng không phải tất cả các thuốc lưu hành trên thị

trường đều an toàn, 91% cho rằng việc báo cáo ADR là trách nhiệm của nhân viên
y tế và 97% cho rằng việc báo cáo ADR là quan trọng. 97% người tham gia đồng ý
rằng đảm bảo an toàn cho bệnh nhân là mục đích lớn nhất của hoạt động báo cáo
ADR.
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-

75,2% nhân viên y tế đã từng gặp ADR trong thực hành chuyên môn nhưng

chỉ một nửa trong số đó xác nhận đã từng làm báo cáo ADR. Khoảng 70% nhân
viên y tế biết đến mẫu báo cáo ADR do Bộ Y tế ban hành và quy trình báo cáo
ADR tại bệnh viện.
-

Hai khó khăn lớn nhất trong khi thực hiện báo cáo ADR là khó xác định

thuốc nghi ngờ và khó xác định mức độ nghiêm trọng của phản ứng. Hai nguyên
nhân lớn nhất khiến cho nhân viên y tế không làm báo cáo ADR là phản ứng nhẹ
không đáng để báo cáo và không biết cách báo cáo.
-

Các biện pháp cải thiện hoạt động báo cáo ADR được nhân viên y tế đề xuất

bao gồm nâng cao nhận thức của nhân viên y tế thông qua đào tạo và tập huấn,
phối hợp với dược sĩ lâm sàng để hỗ trợ báo cáo ADR, phản hồi thông tin về ADR
đã báo cáo.
ĐỀ XUẤT
Qua kết quả thu được, nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh
hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện:
- Đẩy mạnh triển khai quy trình báo cáo ADR mới và đánh giá lại hiệu quả
sau khi ban hành quy trình.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả các biện pháp giám sát tích cực đồng thời nâng
cao vai trò của bác sĩ, điều dưỡng trong hệ thống báo cáo ADR tại bệnh viện.
- Tăng cường đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế, trong đó chú trọng nâng
cao nhận thức của nhân viên y tế về tầm quan trọng của công tác báo cáo ADR;
hướng dẫn nhân viên y tế cách phát hiện và làm báo cáo ADR.
- Xây dựng hệ thống cộng tác viên tại các khoa lâm sàng có sử dụng thuốc.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
Danh sách các bệnh viện chuyên ngành phụ sản gửi báo cáo ADR tới Trung
tâm DI & ADR Quốc gia giai đoạn 2010 – 2014

Bệnh viện

STT

Số lượng

Tỷ lệ (%) n = 1460

1

Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

379

25.96

2

Bệnh viện Hùng Vương

371

25.41

3

Bệnh viện Từ Dũ

336

23.01

4

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

130

8.90

5

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

119

8.15

6

Bệnh viện Phụ sản Mekong

43

2.95

7

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

23

1.58

8

Bệnh viện Phụ sản Nam Định

19

1.30

9

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

19

1.30

10

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu

14

0.96

11

Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

4

0.27

12

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

2

0.14

13

Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc

1

0.07

1460

100

Tổng

PHỤ LỤC 2
Số lượng báo cáo ADR thiếu thông tin theo từng tiêu chí

Tiêu chí

Nơi báo cáo

2010

2011

2012

2013

2014

Tổng

n=12

n=10

n=83

n=119

n=155

n=379

1

3

2

8

14

3

7

10

Giới tính
Chỉ định

3

3

3

9

Liều

2

2

2

6

1

1

3

Thời gian
Hậu quả

1

2

2

Tuổi

0

Bổ sung

0

PHỤ LỤC 3
BỘ CÂU HỎI
THĂM DÒ NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG
CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
THÔNG TIN NGƯỜI PHỎNG VẤN
Tuổi: ........... Giới tính:

 Nam

Trình độ chuyên môn:

Bác sĩ

 Nữ
Dược sĩ

Điều dưỡng, Hộ sinh

Khoa, phòng, trung tâm:…………….............................................
Thời gian công tác:………………………………………………………………..
Xin ông (bà) trả lời các câu hỏi sau:
1. Ông (bà) có nghĩ rằng các loại thuốc lưu hành trên thị trường đều an toàn
không?
 Có

 Không

 Không biết

2. Theo ông (bà), phản ứng có hại của thuốc là gì?
 Phản ứng độc hại
 Không định được trước
 Xuất hiện ở liều thường dùng cho người để phòng bệnh, chẩn đoán hoặc chữa
bệnh hoặc làm thay đổi một chức năng sinh lý
 Tất cả các ý kiến trên
 Ý kiến khác (xin ghi rõ)……………………………………………………
3. Theo ông (bà), phản ứng có hại của thuốc có thể gây ra bởi các nguyên nhân nào
dưới đây? (Có thể chọn nhiều phương án)
 Chất lượng thuốc
 Dùng thuốc quá liều
 Dùng thuốc không hợp lý
 Sử dụng thuốc với chỉ định chưa được phê duyệt
 Bản chất vốn có của thuốc

 Ý kiến khác (xin ghi rõ)……………………………………………………
4. Theo ông (bà), các thông tin tối thiểu cần điền trong mẫu báo cáo ADR là các
thông tin nào sau đây? (Có thể chọn nhiều phương án)
 Thông tin về người bệnh
 Thông tin về phản ứng bất lợi
 Thông tin về thuốc nghi ngờ, các thuốc dùng đồng thời
 Thông tin về người và đơn vị báo cáo
 Các thông tin khác (xin ghi rõ)……………………………………………..
5. Theo ông (bà), báo cáo phản ứng có hại của thuốc có phải là trách nhiệm của
ông (bà) hay không?
 Có

 Không

 Không biết

6. Theo ông (bà), việc báo cáo phản ứng có hại của thuốc có quan trọng hay
không?
 Có

 Không

Nếu có, vì sao ông (bà) cho là quan trọng?
 Xác định và phát hiện ADR mới
 Chia sẻ thông tin ADR với đồng nghiệp
 Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân
 Xác định vấn đề liên quan đến an toàn thuốc
 Xác định tần xuất gặp ADR của thuốc
7. Trong thực hành lâm sàng, Ông (bà) đã từng gặp phản ứng có hại của thuốc
(ADR) chưa?
 Rồi

 Chưa

Nếu rồi, ông (bà) đã từng làm báo cáo phản ứng bất hại của thuốc (ADR) chưa?
 Rồi

 Chưa

8. Ông (bà) gặp những khó khăn nào dưới đây khi thực hiện báo cáo phản ứng có
hại của thuốc (ADR) ? (Có thể chọn nhiều phương án)
 Khó xác định thuốc nghi ngờ
 Không có thời gian

 Mẫu báo cáo phức tạp
 Khó xác định mức độ nghiêm trọng của phản ứng có hại của thuốc
 Thiếu kiến thức lâm sàng
 Không có khó khăn nào
 Khác (xin ghi rõ): .........................................................................................
9. Theo ông (bà), các nhân viên y tế không báo cáo phản ứng có hại của thuốc bởi
những nguyên nhân nào sau đây? ( Có thể chọn nhiều phương án)
 Việc báo cáo không ảnh hưởng đến phác đồ điều trị
 Mất thời gian
 Thiếu kinh phí
 Phản ứng này đã được biết quá rõ
 Không có sẵn mẫu báo cáo
 Không biết cách báo cáo
 Phản ứng nhẹ không đáng để báo cáo
 Sợ bị quy kết trách nhiệm
 Không biết
 Khác (xin ghi rõ): .........................................................................................
10. Ông (bà) có biết đến mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) do Bộ Y tế
quy định hiện hành hay không?
 Có

 Không

11. Ông (bà) có biết quy trình báo cáo ADR của bệnh viện không?
 Có

 Không

Nếu trả lời Có, xin ông (bà) tiếp tục trả lời câu 12. Nếu không, xin ông (bà)
chuyển xuống câu 13.
12. Theo ông (bà), quy trình hiện tại có hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống báo cáo ADR
của bệnh viện không?
 Hiệu quả

 Chưa hiệu quả

13. Ông (bà) có mong muốn nhận được thông tin phản hồi khi nộp báo cáo phản
ứng có hại của thuốc (ADR) hay không?
 Có

 Không

14. Theo ông (bà), biện pháp nào sau giúp nâng cao số lượng và chất lượng báo cáo
phản ứng có hại của thuốc (ADR)? ( Có thể chọn nhiều phương án)
 Nâng cao nhận thức của CBYT thông qua đào tạo và tập huấn
 Phối hợp với dược sĩ lâm sàng để hỗ trợ báo cáo ADR
 Thiết lập cơ chế phản hồi có hiệu quả
 Xây dựng hệ thống văn bản pháp quy rõ ràng
 Đề xuất khác (xin ghi rõ)…………………………………………………..
............................................................................................................................
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông (bà)!

PHỤ LỤC 4
ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC DƯỢC LÂM SÀNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2014
I. Mục tiêu của Đề án
Công tác Dược lâm sàng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thuốc trong điều trị và
phòng bệnh trên cơ sở kiến thức về dược, y học và sinh học.
1. Bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả giúp bệnh viện đạt kết quả
cao nhất trong điều trị và kinh tế y tế, bao gồm: nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc,
nâng cao độ an toàn, giảm chi phí về thuốc. Tính hợp lý được cân nhắc trên cơ sở
Hiệu quả/Rủi ro, Hiệu quả/Chi phí.
2. Phát hiện, phòng ngừa các phản ứng có hại do thuốc gây ra (ADR – Adverse
Drug Reaction) bao gồm việc kiểm soát liều lượng, đề phòng tác dụng phụ và các
biện pháp đào tạo tránh lạm dụng thuốc, phát hiện và xử trí các ADR xảy ra.
3. Cung cấp các thông tin về thuốc cho nhân viên y tế, người bệnh trong quá
trình điều trị.
4. Thực hiện sử dụng kháng sinh hợp lý, tránh tình trạng kháng thuốc do việc
lạm dụng kháng sinh gây ra.
5. Nghiên cứu đào tạo, sử dụng thuốc.
II. Nội dung hoạt động chủ yếu
1. Thực hành công tác Dược lâm sàng tại khoa lâm sàng trên cơ sở các dược sĩ
lâm sàng làm việc thường xuyên tại bệnh phòng bên cạnh các nhân viên y tế và
người bệnh.
2. Thực hiện công tác thông tin thuốc theo hướng dẫn tại công văn số
10766/YT-ĐTr của Bộ Y tế, trên cơ sở quyết định thành lập Đơn vị Thông tin thuốc
Bệnh viện Phụ sản Trung Ương của giám đốc bệnh viện.
3. Giáo dục đào tạo và nghiên cứu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.
III.

Phản ứng có hại của thuốc (ADR)

1. Định nghĩa

Thuốc là những chất được dùng cho người để phòng bệnh, chẩn đoán hoặc điều
trị hoặc làm thay đổi một chức năng sinh lý (WHO).
Một thuốc có thể gây ra nhiều tác dụng. Trong đó chỉ một hoặc một số tác dụng
được sử dụng để đạt được mục đích của y bác sĩ. Phần lớn các tác dụng khác gọi là
tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ.
Theo WHO: “Phản ứng có hại của thuốc (ADR) là một phản ứng độc hại, không
được định trước và xuất hiện ở liều thường dùng cho người để phòng bệnh, chẩn
đoán hoặc chữa bệnh, hoặc làm thay đổi một chức năng sinh lý”.
Định nghĩa này không bao gồm phản ứng do dùng sai thuốc, dùng sai liều, liều
cao có chủ định hoặc vô tình.
Trong quá trình dùng thuốc luôn luôn phải theo dói hậu quả của thuốc và phản
ứng có hại của ADR nhằm lựa chọn thuốc có hiệu quả điều trị cao mà ADR vẫn có
thể chấp nhận được (cân nhắc hiệu quả/rủi ro).
2. Phân loại ADR
-

Dạng A: Tiên lượng được; thường phụ thuộc vào liều dùng; tác dụng dược lý

xảy ra quá mức hoặc biểu hiện tác dụng ở vị trí khác trên cơ thể.
-

Dạng B: Không tiên lượng được; tác dụng lạ không liên quan đến đặc tính

dược lý đã biết của thuốc; các yếu tố di truyền miễn dịch.
3. Yêu cầu
-

Là một cấu thành hữu cơ của hoạt động Dược lâm sàng.

-

Việc làm hàng ngày của dược sĩ lâm sàng, bác sĩ và nhân viên y tế

-

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đối tượng sử dụng thuốc và cấp

quản lý trong việc xử trí ADR.
4. Đối tượng báo cáo ADR
-

Hội đồng Thuốc và Điều trị ở bệnh viện có hệ thống thu nhận, theo dõi và

báo cáo ADR.
-

Mọi thầy thuốc, nhân viên y tế, dược sĩ có trách nhiệm và là thành viên

thường xuyên theo dõi, phát hiện, báo cáo ADR cho người phụ trách.
5. Nguyên tắc báo cáo ADR (theo mẫu)

5.1.

Phát hiện ADR

Phản ứng có hại của thuốc

Cán bộ phụ trách
ADR, DSLS

Y tá trực

Trưởng khoa,
bác sĩ điều trị

Điền mẫu báo cáo ban đầu
Xin tư vấn chuyên
gia hoặc trung tâm
ADR về xử trí
Theo dõi bệnh nhân
Ý kiến đóng góp xử trí

Xem xét sử
dụng thuốc

Hình 1. Quy trình phát hiện ADR
5.2.

Theo dõi ADR tại bệnh viện

Y tá, nữ hộ sinh, điều dưỡng viên là những người theo dõi, phát hiện và thực
hiện những xử trí ban đầu trong quá trình xử lý ADR (Hình 2).
6. Hệ thống báo cáo (Hình 3)

Bác sĩ trực/Bác
sĩ điều trị

Hình 2. Quy trình theo dõi – xử trí ban đầu phản ứng có hại của thuốc
Báo cáo ADR cấp khoa phòng
1

Báo cáo tường thuật
2

Báo cáo ADR cấp bệnh viện
1

2

Lưu trữ
Báo cáo tổ chức

Giám đốc, Hội đồng Thuốc và Điều trị
1

2

Trung tâm ADR miền Bắc

1 – Báo cáo
2 – Trung tâm phản hồi

Hình 3. Hệ thống báo cáo ADR trong bệnh viện

7. Đào tạo nhân viên y tế tham gia theo dõi phản ứng có hại của thuốc
theo định hướng
-

Tổ chức lớp đào tạo về sử dụng thuốc, theo dõi sử dụng thuốc.

-

Tương tác thuốc – thuốc, thuốc – thức ăn.

-

Một số phản ứng dị ứng.

-

Một số các xử trí ban đầu thông thường.

-

Phổ biến thông tin giúp làm giảm ADR (10 năm).

8. Tổ chức theo dõi
Khoa Dược: Dược sĩ lâm sàng thường xuyên làm việc tại các khoa phòng
Tại khoa Dược: Sử dụng hệ thống thông tin bao gồm:
-

Thông tin từ nhân viên y tế, dược sĩ lâm sàng qua mẫu báo cáo nhanh.

-

Thông tin qua điện thoại.

Khoa lâm sàng: Bác sĩ điều trị, y tá, điều dưỡng tại khoa lâm sàng.

PHỤ LỤC 5
QUY TRÌNH BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUÔC
Số: SOP.01.ADR.KD-PSTW
1.Mục tiêu
Thống nhất quy trình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR- advert drugs
reaction) trong sử dụng thuốc tại bệnh viện Phụ sản TW, bao gồm các khâu:
phát hiện, thu thập, báo cáo, phản hồi và lưu trữ thông tin
2. Mục đích

- Phát hiện các ADR xảy ra trong sử dụng thuốc và có biện pháp xử trí ban
đầu kịp thời.

- Báo cáo các ADR đã được thu thập và nhận phản hồi của Trung tâm DI
& ADR Quốc gia

- Tổng hợp, phân tích các báo cáo, các phản hồi về ADR để báo cáo Ban Giám
đốc, Hội đồng Thuốc và Điều trị.

- Tổ chức cảnh báo các thông tin cần thiết cho nhân viên y tế trong sử dụng
thuốc

- Tổ chức lưu trữ theo quy định
2. Phạm vi áp dụng

- Khoa Dược, nhà thuốc Bệnh viện
- Các khoa Lâm sàng
3. Thuật ngữ sử dụng
- BS: Bác sĩ
- DC: Dược chính
- DS: Dược sĩ
- DSLS: Dược sĩ lâm sàng
- DSCTADR: Dược sĩ chuyên trách theo dõi ADR
- ĐD: Điều dưỡng

- HS: hộ sinh
- ADR: Phản ứng có hại của thuốc
- TTT: thông tin thuốc
- TT DI&ADR QG: Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và phản ứng có
hại của thuốc
4. Quy trình thực hiện
Trách

Các bước

nhiệm

thực hiện

Mô tả/tài liệu liên quan
- Bước 1: Phát hiện các triệu chứng, biểu hiện ADR/NB
(PL1) xử trí ban đầu; theo dõi bệnh nhân . Chú ý NB có
nguy cơ ADR cao ( PL 3)
-Bước 2: Đánh giá các thuốc NB đã sử dụng ( PL2)
- Bước 3: Kiểm tra cảm quan chất lượng của các thuốc

Tất cả
NVYT

nghi ngờ gây ADR (nếu còn mẫu), nếu có nghi ngờ về chất
ADR/BN

lượng thuốc thì báo cáo theo mẫu (PL8)
- Bước 4: Niêm phong vỏ bao bì thuốc, vỉ thuốc; lọ thuốc
của thuốc nghi ngờ gây ra ADR (nếu còn). Ghi rõ tên
thuốc, tên NB sử dụng thuốc, đối chiếu y lệnh trong hồ sơ
bệnh án. Lưu mẫu tại khoa.
-Phân loại ADR: tại nơi xảy ra ADR
1. ADR nghiêm trọng

Tất cả

Phân loại

NVYT

ADR

+ Tử vong
+ Đe dọa tính mạng
+ Cần phải nhập viện, kéo dài thời gian nằm viện
+ Để lại di chứng nặng nề hoặc vĩnh viễn
+ Gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi
+ Được cán bộ y tế nhận định là gây hậu quả nghiêm trọng
về mặt lâm sàng

2. ADR thông thường
-Với các ADR nghiêm trọng: liên hệ, phối hợp
DSCTADR/DSLS ghi nhận, báo cáo ADR (PL4)
-Với ADR thông thường: BS, ĐD,HS và các nhân viên y
tế khác tự ghi chép, báo cáo ADR (PL 4)
Tất cả

Ghi chép,

NVYT

báo cáo
ADR

- Cách ghi:
+ Ghi đầy đủ thông tin vào báo cáo ( mục A;B;C;E của PL
4)
+ Chữ viết rõ ràng, chính xác
+ Nếu cần khai thác thêm thông tin mà không đủ chỗ ghi,
ghi rõ mục cần thêm thông tin và ghi thông tin vào PL4
khác rồi đính kèm vào tờ báo cáo.
- Thời gian thu báo cáo ADR
+ ADR nghiêm trọng: DSCTADR/DSLS thu ngay sau
khi phối hợp điền báo cáo ( xem bước III).
+ ADR thông thường: thu báo cáo vào chiều thứ Sáu hàng
tuần.

Tất cả
NVYT

- Cách thu thập báo cáo ADR:
Thu thập
báo cáo
ADR

+ ĐD,HS, NVYT,DSLS nộp báo cáo ADR tại tổ DC-DLS
+ DSCTADR nhận báo cáo, ghi vào Sổ tổng hợp (PL 6)
- Nhập dữ liệu:
DSCTADR nhập dữ liệu vào phần mềm của khoa Dược.

-Thầm định theo hướng dẫn của WHO ( PL 5)
- Thời gian thẩm định

Nhóm

+ADR nghiêm trọng: thẩm định trong vòng từ 1- 3 ngày

thẩm

sau khi thu thập

định

Thẩm

(thành

định tại cơ

viên

sở

đơn vị

+ ADR thông thường: thẩm định trong vòng từ 3- 5 ngày
sau khi thu thập, chậm nhất trước ngày 04 của tháng kế
tiếp
- Ghi kết quả thẩm định vào mục D (PL45)

TTT)
- Hàng tháng, DSCTADR tổng hợp số lượng ADR trong

DSCT/
DSLS

Tổng hợp
số lượng
ADR

toàn bệnh viện, chậm nhất trước ngày 05 của tháng kế
tiếp, báo cáo lãnh đạo khoa.
- Hàng tháng, lãnh đạo khoa dược hoặc DSCTADR được
ủy quyền báo cáo lãnh đạo bệnh viện, chậm nhất trước
ngày 10 của tháng kế tiếp ( PL 6)
- Gửi các báo cáo ADR đã thẩm định tới trung tâm DI và
ADR QG.
- Hình thức gửi: Gửi trực tiếp, điện thoại (04.3.9335618).
fax (04.3.9335642), thư điện tử (di.pvcenter@vnn.vn), gửi
trực tuyến (http://canhgiacduoc.org.vn).
-Thời gian gửi

DSCT

Gửi TT

ADR

DI & ADR + Với các ADR nghiêm trọng gây tử vong và đe dọa tính
mạng: chậm nhất trong vòng 7 ngày từ khi thu thập báo
Quốc gia
cáo ADR.
+ Với các ADR nghiêm trọng còn lại : chậm nhất trong
vòng 15 ngày từ khi thu thập báo cáo ADR.
+ Với các ADR thông thường: chậm nhất trước ngày 05

của tháng kế tiếp
- DSCTADR nhận, ghi Sổ tổng hợp các thông tin phản hồi
từ TT DI&ADR QG (PL 7)
- Khoa Dược nhận tổng kết báo cáo ADR của bệnh viện,

DSCT
ADR

Nhận
phản hồi

toàn quốc hàng năm.
- Gửi phản hồi các ADR nghiêm trọng cho các KLS gửi
báo cáo

Tổ chức

DSCTADR phối hợp với DSLS/TTT tổ chức thực hiện

thông tin

cảnh báo ADR nghiêm trọng, tần suất lớn, các phản hồi

DSLS/

cảnh báo

ADR nghiêm trọng tới BGĐ, HĐ T&ĐT, các khoa lân

TTT

ADR tới

sàng trong bệnh viện.

khoa
phòng
DSCT

Lưu báo

ADR

cáo ADR

- Các báo cáo ADR cùng các thông tin phản hồi lưu 5
năm.
- Sổ tổng hợp ADR lưu 5 năm.

5. Hồ sơ và phụ lục kèm theo (bổ sung các mẫu hồ sơ)
STT

Tên hồ sơ lưu

Mã
số

1

Một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất

PL 1

thường có thể liên quan đến ADR
2

Một số thuốc có nguy cơ cao ADR

PL 2

3

Đối tượng người bệnh có nguy cơ cao ADR

PL 3

4

Mẫu báo cáo ADR

PL 4

5

Thang đánh giá mối quan hệ giữa thuốc nghi

PL 5

ngờ và ADR (WHO)

Nơi
lưu

Thời
gian lưu

6

Sổ theo dõi, tổng hợp ADR

PL 6

Khoa

05 năm

Dược
7

Sổ tổng hợp Thông tin phản hồi từ TT

PL 7

Khoa

05 năm

Dược

DI&ADR QG
8

Mẫu báo cáo bất thường về chất lượng thuốc

PL 8

9

Chức trách, nhiệm vụ của CBYT trong báo

PL9

cáo phản ứng có hại của thuốc
6. Tài liệu tham khảo

- Dược lâm sàng – Đại học Dược Hà Nội, (2006)
- Quy chế bệnh viện ban hành theo quyết định của bộ trưởng Bộ y tế số
1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/09/1997.
7. Theo dõi tình trạng sửa đổi
Trang

Hạng mục sửa đổi

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

