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HỘI DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
BÁO CÁO NÓI
Sáng thứ bảy, ngày 14/12/2019
Chủ đề: Dược sĩ bệnh viện và các hoạt động hướng tới tối ưu hoá dùng thuốc trên
1. Mô hình hoạt động của dược sĩ lâm sàng trên bệnh nhân ung thư tại bệnh viện
Vinmec Times City
Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Lê Trang - Bệnh viện Vinmec Times City
2. Phát triển mô hình hoạt động của dược sĩ trên các khoa lâm sàng tại bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM
Báo cáo viên: PGS. TS. Đặng Nguyễn Đoan Trang - Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM
3. Tác động của dược sĩ tư vấn lên kỹ thuật sử dụng dụng cụ và chất lượng cuộc
sống của bệnh nhân hen phế quản và bệnh nhân COPD – Từ Nghiên cứu đến Phát
triển mô hình tư vấn bệnh nhân tại bệnh viện Phổi Trung Ương
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tứ Sơn - Trường Đại học Dược Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Thuỷ - Bệnh viện Phổi Trung Ương
4. Giám sát tích cực phản ứng có hại của thuốc thông qua bộ công cụ phát hiện tín
hiệu tại một đơn vị lâm sàng chuyên khoa tim mạch tuyến trung ương.
Báo cáo viên: DS. Trần Ngân Hà - Trung tâm DI & ADR Quốc gia
Thảo luận chung
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từng người bệnh

9. Khảo sát kỹ thuật sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường typ2 tại bệnh
viện Hữu Nghị
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thảo - Trường đại học Dược Hà Nội

Trung Ương Thái Nguyên
Báo cáo viên: DSCKII. Hoàng Thị Thu Hương – Bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái
Nguyên
11. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật tại Bệnh viện Ung
Bướu Hà Nội
Báo cáo viên: Ths. Trần Ngọc Phương - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
12. Đánh giá hiệu quả can thiệp nhằm tăng tỷ lệ tuân thủ quy định sử dụng kháng
sinh dự phòng tại bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Vinh giai đoạn 2018 – 2019
Báo cáo viên: Ds. Nguyễn Thị Loan - Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Vinh
13. Phân tích sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện và viêm
phổi thở máy tại Bệnh viện Hữu Nghị
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Trường đại học Dược Hà Nội
14. Thu hoạch từ chuyến đi thực tế một số bệnh viện tại Australia - Ý tưởng áp
dụng phát triển hoạt động dược bệnh viện tại Bệnh viện Nhi Trung Ương
Báo cáo viên: ThS. Phạm Thị Thu Hà - Bệnh viện Nhi Trung Ương
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10. Triển khai chương trình kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai tại bệnh viện
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GIÁM SÁT TÍCH CỰC PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
THÔNG QUA BỘ CÔNG CỤ PHÁT HIỆN TÍN HIỆU TẠI
MỘT ĐƠN VỊ LÂM SÀNG CHUYÊN KHOA TIM MẠCH
TUYẾN TRUNG ƯƠNG
Nhóm tác giả: Trần Ngân Hà1, Cao Thị Thu Huyền1, Bùi Thị Ngọc Thực2, Nguyễn Thu Minh2,
Phạm Thị Tuyết Nga3, Cẩn Tuyết Nga2, Vũ Đình Hoà1, Trần Nhân Thắng2, Nguyễn Hoàng Anh1.
1 Trung tâm DI&ADR Quốc gia, Trường Đại học Dược Hà Nội
2 Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai
3 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội - 2019

NỘI DUNG
Đặt vấn đề

1

2

3

4

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
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Kết quả và bàn luận

Kết luận và đề xuất
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ĐẶT VẤN ĐỀ
-

ADR

Tăng tỷ lệ mắc bệnh
Tăng tỷ lệ tử vong
Kéo dài thời gian nằm viện
Giảm tuân thủ điều trị
Tăng chi phí điều trị [1]

0,3-30,7% ADR có thể
phòng tránh được
(BN nội trú) [2]
Thuốc tim mạch là
nguyên nhân phổ biến
nhất gây ADR có thể
phòng tránh được [2]

Chi phí tổn thất do ADR
phòng tránh được cao
hơn so với ADR không
phòng tránh được [3]
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[1] - Thiessard F. et al. (2005), Drug Saf., Vol28(8), pp.731-740.
[2] - Wolfe D. et al (2018), PLoS ONE, 13(10): e0205426
[3] - Bates D. W. et al. (1997), JAMA, 277(4), pp. 307-11.
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Giám sát
ADR thông
qua hệ
thống báo
cáo tự
nguyện

Số lượng báo cáo
thấp (16 báo cáo –
năm 2017) [1]
ADR chủ yếu là
loại typ B [1]

Phương pháp phát hiện ADR thông qua bộ công cụ tín hiệu “trigger tool”:
-Là 1 trong 4 phương pháp được sử dụng để phát hiện ADR phổ biến nhất
trong bệnh viện
-Ưu điểm: hiệu quả và tiết kiệm nhân lực [2]
[1] - Trần Nhân Thắng và CS. (2018), Tạp chí Y học lâm sàng, số 101, tr. 70-80.
[2] - Meyer-Massetti C. et al (2001), Am J Health-Syst Pharm, 68 (3), pp.227-240.
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MỤC TIÊU

Xây dựng bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi do thuốc tại Khoa X –
Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

Đánh giá khả năng phát hiện ADR của bộ công cụ đã xây dựng tại

2

Khoa X - Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai thông qua
hoạt động của dược sĩ tại khoa.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2

Đối tượng nghiên cứu mục tiêu 1
1

Cơ sở dữ liệu
PubMed/Medline
(bao gồm toàn bộ
dữ liệu cho tới
30/08/2018)

2

Danh mục thuốc
sử dụng tại Khoa
X trong 9 tháng
đầu năm 2018

3

Hồ sơ bệnh án của
bệnh nhân nội trú
có ngày nhập Khoa
X trong 1 tháng
năm 2018
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Tiêu chuẩn lựa chọn: NC sử dụng bộ công cụ “trigger tool” để phát hiện AE
trên BN điều trị nội trú; ngôn ngữ tiếng Anh, BN ≥ 18 tuổi.
Tiêu chuẩn loại trừ: Bài TQ, NC xây dựng hoặc áp dụng bộ công cụ “trigger
tool” trên các đối tượng: PNCT, PNCCB, BN điều trị tại các đơn vị nha khoa,
ung thư, cấp cứu, ICU, phẫu thuật, chăm sóc ban đầu và viện dưỡng lão.
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2

Đối tượng nghiên cứu mục tiêu 1
3

2

Cơ sở dữ liệu
PubMed/Medline
(bao gồm toàn bộ
dữ liệu cho tới
30/08/2018)

Danh mục thuốc
sử dụng tại Khoa
X trong 9 tháng
đầu năm 2018

Hồ sơ bệnh án của
bệnh nhân nội trú
có ngày nhập Khoa
X trong 1 tháng
năm 2018

Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân nằm viện ít nhất 24 giờ và ≥ 18 tuổi
Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân tâm thần; bệnh nhân phục hồi chức năng

2

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu mục tiêu 2
Bệnh nhân và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nội trú nhập và điều
trị tại Khoa X từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 01 năm 2019.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân nằm viện ít nhất 24 giờ và ≥ 18 tuổi
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Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân tâm thần; bệnh nhân phục hồi chức năng
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2

Bước 1: Rà soát hệ thống
các nghiên cứu sử dụng
bộ công cụ “trigger tool” để
phát hiện biến cố bất lợi
trong thực hành lâm sàng

Bước 2: Tổng hợp các
phản ứng có hại đặc trưng
của các thuốc sử dụng tại
Khoa X – Viện Tim mạch
Việt Nam

Bước 3: Khảo sát đặc
điểm bệnh nhân và đặc
điểm sử dụng thuốc trên
bệnh nhân nội trú tại Khoa
X – Viện tim mạch Việt
Nam

Bước 4: Dự thảo bộ công cụ phát hiện biến
cố bất lợi liên quan đến thuốc
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Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 1

Bước 5: Xin ý kiến nhóm chuyên
môn trong lĩnh vực dược lâm sàng
và tim mạch
Bộ công cụ phát hiện biến cố bất
lợi liên quan đến thuốc

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2

Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 2
Tất cả BN và hồ sơ bệnh án của BN nội trú tại Khoa X

BN và bệnh án của BN thỏa mãn tiêu chuẩn
Dược sĩ rà soát bệnh án và phiếu theo dõi của điều dưỡng
đề phát hiện tín hiệu

Bộ công cụ đã
xây dựng

Có tín hiệu dương tính
không?

Không

Ngừng đánh giá

Có
Dược sĩ xem xét các phần có liên quan đến tín hiệu trong
bệnh án, ghi chép lại thông tin về các phát hiện liên quan
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 2
Tham khảo ý kiến
bác sĩ điều trị

Có ADE được phát hiện
không?

Không

Ngừng đánh giá

Có
Phân loại mức độ nghiêm trọng của ADE theo NCC MERP

Đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và ADE theo
thang WHO

Đánh giá khả năng phòng tránh được theo thang của Pháp

Điền mẫu báo
cáo ADR
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chỉ tiêu nghiên cứu
 Đặc điểm mẫu nghiên cứu:
- Đặc điểm BN: tuổi, giới tính, số ngày điều trị, bệnh chính, bệnh mắc kèm, tiền sử dị ứng
thuốc.
- Đặc điểm thuốc sử dụng: số thuốc TB/1BN, phân loại thuốc theo đường dùng, số lượng
(tỷ lệ) thuốc theo nhóm dược lý.
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PHIẾU THU THẬP
THÔNG TIN VỀ ADE
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2

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chỉ tiêu nghiên cứu

3

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

1

Xây dựng bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi
liên quan đến thuốc
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 Kết quả đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và ADE xảy ra trên
người bệnh theo thang WHO.
 Đặc điểm ADR và các thuốc nghi ngờ liên quan:
- Số lượng (tỷ lệ) ADR ghi nhận nhiều nhất, phân loại mức độ nặng ADR theo NCC MERP,
kết quả sau xử trí ADR.
- Số lượng (tỷ lệ) thuốc nghi ngờ ghi nhận nhiều nhất, phân loại thuốc nghi ngờ theo đường
dùng.
 Kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR theo thang của Pháp
 Đặc điểm pADR và các thuốc nghi ngờ liên quan:
- Số lượng (tỷ lệ) pADR ghi nhận nhiều nhất, phân loại mức độ nặng pADR theo NCC MERP.
- Số lượng (tỷ lệ) thuốc nghi ngờ ghi nhận nhiều nhất, phân loại thuốc nghi ngờ theo đường
dùng.
 Phân loại ADR có thể phòng tránh được theo nguyên nhân gây ADR.
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KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3

Bước 1: Rà soát hệ thống các nghiên cứu sử dụng bộ công cụ “trigger tool” để
phát hiện biến cố bất lợi trong thực hành lâm sàng
Tổng số 488 bài báo

449 bài báo đọc tiêu đề và tóm tắt
266 bài báo không liên quan đến bộ công cụ “trigger tool”
33 nghiên cứu trên bệnh nhi

150 bài báo đọc bản thảo đầy đủ
3 bài không tiếp cận được bản thảo đầy đủ
16 bài không sử dụng trigger tool để phát hiện AE
16 bài tổng quan
3 bài nghiên cứu trên bệnh nhi

112 bài báo

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3

Bước 1: Rà soát hệ thống các nghiên cứu sử dụng bộ công cụ “trigger tool” để
phát hiện biến cố bất lợi trong thực hành lâm sàng
112 bài báo
14 bài báo xây dựng bộ
công cụ “trigger tool”

98 bài báo có áp dụng bộ
“trigger tool” để phát hiện AE
7 bài trùng
2 bài AD trên BN ngoại trú
3 bài AD tại đơn vị chăm sóc ban đầu
6 bài AD trên BN ung thư
6 bài AD tại đơn vị cấp cứu
11 bài AD tại đơn vị phẫu thuật
5 bài AD tại viện dưỡng lão
9 bài AD tại ICU

1 bài trùng
3 bài XD trigger cho BN ngoại trú
2 bài XD trigger cho nha khoa
1 bài XD trigger cho BN ung thư
2 bài XD trigger cho đơn vị cấp cứu
2 bài XD trigger cho đơn vị phẫu thuật
1 bài XD trigger cho viện dưỡng lão

2 bài XD bộ “trigger tool”
cho BN nội trú

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

39 bài báo không phải tiếng Anh

49 bài áp dụng bộ “trigger
tool” trên BN nội trú

51 bài đưa vào phân tích
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KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
37 tín hiệu xét nghiệm

24 tín hiệu thuốc
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3

Tín hiệu
Số NC
Sử dụng vitamin K
45
Sử dụng flumazenil
45
Sử dụng naloxon
45
Sử dụng diphenhydramin
44
Sử dụng thuốc chống nôn
43
Ngừng thuốc đột ngột
41
Resonium/calci/natri polystyren
15
sulfonat
Sử dụng thuốc chống tiêu chảy
13
Glucagon/glucose 50%/dextrose
3
30%
Sử dụng thuốc chống loạn thần
3
(haloperidol, risperidon)
Sử dụng protamin
2
Sử dụng thuốc chống đông liều
2
cao
Adrenalin/noradrenalin
2
Sử dụng thuốc có nguy cơ cao
2
Fab miễn dịch với digoxin
1
Sử dụng kem bôi heparinoid
1
Sử dụng băng chống loét tỳ đè
1
Sử dụng thuốc nhuận tràng
1
Sử dụng thuốc kéo dài
1
Ngừng wafarin trong suốt quá
trình điều trị và hai giá trị INR
1
trong vòng 5 ngày <1,5 và/hoặc
aPTT < 60 giây.
Atropin, magnesium
1
Diazepam/promethazin cho rối
1
loạn ngoại tháp
Diazepam/lorazepam/phenitoin
1
cho co giật
1
Sử dụng calci gluconat

STT
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Tín hiệu
INR > 6
Dương tính vi khuẩn Clostridium difficile trong phân
Glucose máu (< 50 mg/dL hoặc <3 hoặc <3,5 hoặc < 4 mmol/L)
Bilirubin hoặc creatinin huyết thanh tăng gấp hai lần so với giá trị ban đầu
aPTT > 100 giây
Giá trị hemoglobin hoặc hematocrit giảm hơn 25%
Cấy máu dương tính
Bạch cầu (WBC <3 G/L hoặc <3,5 G/L)
Nồng độ digoxin >2 hoặc >1,5 ng/mL
Tiểu cầu (<50 G/L hoặc <80 G/L)
Tăng kali máu (>6 hoặc >6,5 hoặc >4,7 mmol/L)
Gentamicin/tobramycin peak >10 μg/mL, trough >2 μg/mL
Amikacin peak >30 hoặc >50 μg/mL, trough >10 hoặc > 4 μg/mL
Vancomycin peak>40 μg/mL và trough>20 μg/mL hoặc nđ Vancomycin >26 μg/mL
Giảm kali máu (<2,5 hoặc <3,4 hoặc <2,9 mmol/L)
Nồng độ theophylin > 20 mg/L
Hạ natri máu (< 130 mEq/L hoặc <120 mEq/L)
Lidocain > 5 ng/mL
Phenytoin > 20 μg/mL
Tăng natri máu (> 160 mEq/L)
ALT > 80 U/L, AST > 84 U/L
ALP > 350 U/L và bilirubin > 4 mg/dL
HbA1C > 6% và sử dụng glucocorticoid
Troponin > 1,5 ng/mL
Nồng độ carbamazepin > 13 μg/ml
AntiFXa > 10 U/ml
Rối loạn nhịp < 45 lần/phút
Kéo dài khoảng QT
Glucose > 110 mg/dL
Calci > 10,5 mg/dL
CPK > 260 U/L
TSH <0,34 μUI/L hoặc T4>12 μg/dL
Nồng độ lithium >1,5 mmol/L
Nồng độ cyclosporin > 400 ng/L
Nồng độ tacrolium > 20 ng/mL
Nồng độ phenobarbital >160 μmol/L
Nồng độ acid vanproic >700 μmol/L

Số NC
48
46
46
46
40
31
29
15
13
11
6
6
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18 tín hiệu dấu hiệu lâm sàng/
chăm sóc
STT
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Tín hiệu
Chuyển lên cấp độ chăm sóc cao hơn
Truyền hoặc sử dụng các chế phẩm
máu
Ngã
Loét do tỳ đè
Truyền hoặc sử dụng các chế phẩm
máu
X-quang hoặc siêu âm Doppler cho
hình ảnh tắc mạch hoặc huyết khối
tĩnh mạch sâu
Lọc máu cấp
Nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc
Đột quỵ trong bệnh viện
Cấp cứu (suy hô hấp, ngừng tim,
ngừng thở,…)
Tái nhập viện trong vòng 30 ngày
Biến chứng thủ thuật
Sử dụng biện pháp kiểm soát với
người bệnh có nguy cơ gây hai cho
bản thân hoặc người khác
Phát ban
Táo bón
Trạng thái lú lẫn
Biến chứng liên quan đến catheter
hoặc đường dò
Loạn nhịp mới, suy tim mới, xoắn đỉnh

Số NC
42

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Bước 2: Tổng hợp các phản ứng có hại đặc trưng của các thuốc sử dụng tại
Khoa X – Viện Tim mạch Việt Nam
436 chế phẩm
(sử dụng trong 9 tháng đầu năm 2018)

239 hoạt chất đơn thành phần hoặc phối hợp
(thuộc 104 nhóm dược lý)

211 hoạt chất đơn thành phần hoặc phối hợp
(92 nhóm dược lý)

30
36
35
30

28
27
27
27
26
26
26
24
14
1
1
1
1

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

3

28 hoạt chất (phối hợp đa vitamin và
khoáng chất, dịch truyền, dung dịch
thẩm phân, máu, chế phẩm từ máu, vi
khuẩn đông khô, thuốc có nguồn gốc
dược liệu và thuốc dùng ngoài)
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Bước 2: Tổng hợp các phản ứng có hại đặc trưng của các thuốc sử dụng tại
Khoa X – Viện Tim mạch Việt Nam
Digoxin

Hoạt chất

C01B

Thuốc chống loạn nhịp, nhóm I và Amiodaron
III*
C01C Thuốc kích thích tim, trừ các
Noradrenalin
glycosid tim
Dopamin
Dobutamin
Adrenalin
C01D Các chất giãn mạch dùng trong
Nitroglycerin
bệnh tim
Nicorandil
C01E Các thuốc tim mạch khác
Fructose 1,6-diphosphate
Trimetazidin
Ivabradin
C02A Thuốc kháng Adrenergic tác dụng Methyldopa
trung tâm
C02K Thuốc chống tăng huyết áp khác Bosentan
C03C Thuốc lợi tiểu mạnh
C03D Thuốc lợi tiểu giữ kali*

ADR
Ngộ độc digoxin, hạ kali máu
Nhịp tim chậm, hạ huyết áp,
suy giáp
Loạn nhịp
Hoại tử vị trí tiêm

Đau đầu
Hạ huyết áp thế đứng

ATC
Nhóm dược lý
C07A Thuốc chẹn beta*

Hoạt chất
Propranolol
Metoprolol
Bisoprolol fumarat
Nebivolol
C08C Thuốc chẹn kênh calci chọn lọc có Amlodipin
tác dụng chính trên mạch*
Nicardipin
Nifedipin
C08D Thuốc chẹn kênh calci chọn lọc có Diltiazem
tác dụng trực tiếp lên tim
C09A Thuốc ức chế men chuyển, đơn Lisinopril
thuần*
Perindopril
C09B Thuốc ức chế men chuyển phối Lisinopril/Hydrochlorothiazid
hợp
Perindopril/indapamid
Amlodipin/Perindopril
C09C Các chất đối kháng angiotensin II, Losartan
đơn thuần*
Valsartan
Irbesartan
Telmisartan
C09D Thuốc đối kháng angiotensin II
Losartan/hydroclorothiazid
phối hợp
Irbesartan/hydrochlothiazid
Amlodipin/Valsartan
Telmisartan/amlordipin
Amlodipin/Losartan
Valsartan/hydroclothiazid
Amlodipin/valsartan/
hycroclorothiazid
C10A Thuốc điều chỉnh lipid, đơn thuần Simvastatin
Atorvastatin
Rosuvastatin
C10B Thuốc điều chỉnh lipid, phối hợp Ezetimibe/Simvastatin

Nhóm thuốc tác dụng
trên hệ tim mạch (mã C) được sử dụng
Rối loạn vận động
Nhịp tim chậm
nhiều nhất với
An thần, thiếu máu tan huyết
mới bắt đầu
sử dụng lý và 47 hoạt chất
21 khinhóm
dược
Thiếu máu, giảm Hgb, chức
nănghuyết
gan bất thường
ADR đặc trưng: hạ
áp, rối loạn điện giải, rối loạn nhịp,
Furosemid
Hạ kali máu
Spironolacton
rối loạn đường huyết và suy giảm chức năng thận.

C03E

Thuốc lợi tiểu và giữ kali phối hợp Spironolacton/furosemid

C04A

Thuốc giãn mạch ngoại biên

C05C Thuốc làm bền vững mao mạch

Pentoxifyllin

Diosmin
Aescinat

Tăng kali máu, giảm natri máu
Rối loạn điện giải
Đau đấu, hoa mắt, chóng mặt,
buồn nôn. Đau thắt ngực, đau
ngực, hạ huyết áp, nhịp nhanh,
loạn nhịp, đánh trống ngực
Chưa rõ thông tin
Hạ huyết áp, chậm nhịp tim, hạ
glucose huyết

ADR
Nhịp tim chậm, hạ huyết áp
Hạ glucose huyết
Co thắt phế quản
Hạ huyết áp
Nhịp tim chậm
Phù
Hạ huyết áp, nhịp tim chậm,
tăng creatinin, phù
Hạ huyết áp
Tăng kali máu
Tăng creatinin huyết thanh
Phù
Ho khan
Hạ huyết áp
Tăng creatinin huyết thanh
Tăng kali máu

Tăng glucose huyết
Tổn thương gan
Tiêu cơ vân

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
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Bước 3: Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh
nhân nội trú tại Khoa X – Viện tim mạch Việt Nam
Chỉ tiêu
Tuổi (TB, SD)
Giới tính
Nam
Nữ
BMI (kg/m2)
Thiếu cân (<18,5)
Bình thường (18,5-22,9)
Thừa cân (23-24,9)
Béo phì (>=25)
Thiếu thông tin
Thời gian điều trị tại Khoa X
(ngày, SD)
Nơi chuyển bệnh nhân đến
Khoa khám bệnh
Khoa cấp cứu
Đơn vị hồi sức tim mạch
Khoa khác
Bệnh viện khác
Tiền sử dị ứng thuốc

Số lượng (%)
(n=156)
60,0 (14,7)
75 (48,1)
81 (51,9)
33 (21,2)
75 (48,1)
24 (15,4)
21 (13,5)
3 (1,9)
6,7 (3,8)
64 (41,0)
25 (16,0)
19 (12,2)
11 (7,1)
37 (23,7)
5 (3,2)

Chỉ tiêu
Bệnh chính
I20 Cơn đau thắt ngực
I50 Suy tim
I10 Tăng huyết áp nguyên phát
I48 Rung nhĩ và cuồng nhĩ
I34 Bệnh van hai lá không do thấp
I49 Rối loạn nhịp tim khác
I63 Nhồi máu não
I21 Nhồi máu cơ tim cấp
I25 Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn
I38 Viêm nội tâm mạc
R07 Đau ngực không đặc hiệu
I39 Bệnh van hai lá trong bệnh phân loại nơi khác
Khác
Bệnh mắc kèm
Tăng huyết áp
Đái tháo đường
Rối loạn lipid máu
Viêm dạ dày
Suy thận

Số lượng (%)
(n=156)
52 (33,3)
35 (22,4)
12 (7,7)
11 (7,1)
9 (5,8)
8 (5,1)
7 (4,5)
2 (1,3)
2 (1,3)
2 (1,3)
2 (1,3)
2 (1,3)
12 (7,7)
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ATC
Nhóm dược lý
C01A Các glycosid tim*

74 (47,4)
19 (12,2)
2 (1,3)
13 (8,3)
13 (8,3)
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Bước 3: Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh
nhân nội trú tại Khoa X – Viện tim mạch Việt Nam
Nhóm thuốc thường sử dụng (ATC)
B01A Thuốc chống huyết khối

220 (15,0)

A02B Thuốc điều trị loét dạ dày - tá tràng và bệnh trào
ngược dạ dày - thực quản
C10A Thuốc điều chỉnh lipid, đơn thuần

120 (8,2)

Chỉ tiêu

Đường dùng
Uống
Tiêm/truyền tĩnh mạch

Số lượng (%)
N=1463
1131 (77,3)
231 (15,8)

92 (6,3)

Tiêm dưới da

54 (3,7)

C03C Thuốc lợi tiểu mạnh

81 (5,5)

Khí dung/hít

36 (2,5)

A12B Chế phẩm bổ sung kali

80 (5,5)

Tiêm bắp

6 (0,4)

C01D Các chất giãn mạch dùng trong bệnh tim

72 (4,9)

Đặt trực tràng

3 (0,2)

Nhỏ mắt

2 (0,1)

J01D Thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác

65 (4,4)

Phản ứng có hại của thuốc

C09A Thuốc ức chế men chuyển, đơn thuần

60 (4,1)

Xuất huyết/ Tăng INR

C07A Thuốc chẹn beta

56 (3,8)

Phản vệ

1 (0,6)

C09C Các chất đối kháng angiotensin II, đơn thuần

53 (3,6)

Dị ứng

1 (0,6)

11 (7,1)
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Bước 3: Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh
nhân nội trú tại Khoa X – Viện tim mạch Việt Nam
Tổng số TTT tra cứu được là 604 cặp, xảy ra trên 132 BN (tương ứng 4,6 cặp/1 BN). Trong đó, 301 TTT xảy
ra ở mức độ CCĐ và NT (xảy ra trên 113 BN, chiếm 72,4%).
Tổng số có 40 cặp tương tác, trong đó 1 cặp tương tác CCĐ và 39 cặp NT
Thuốc A
Atropin

Thuốc B
Kali aspartat
Thuốc chống kết tập tiểu
cầu1

SL
2

Mức độ
Chống chỉ định

57

Nghiêm trọng

Chế phẩm chứa kali

41

Nghiêm trọng

Tăng kali máu

26

Nghiêm trọng

26

Nghiêm trọng

Piracetam

Spironolacton
Thuốc chống viêm không
steroid4
Thuốc chống đông5

22

Nghiêm trọng

Tăng kali máu
Giảm hiệu quả của thuốc lợi tiểu và có thể gây
độc thận
Tăng nguy cơ xuất huyết

Clopidogrel

Enoxaparin

19

Nghiêm trọng

Tăng nguy cơ xuất huyết

Lisinopril

Spironolacton

14

Nghiêm trọng

Amlodipin

Clopidogrel

12

Nghiêm trọng

Digoxin

Spironolacton

11

Nghiêm trọng

Aspirin

Spironolacton

9

Nghiêm trọng

Tăng kali máu
Giảm hiệu quả của thuốc chống kết tập tiểu cầu
và có thể làm giảm tiểu cầu
Tăng tác dụng của digoxin
Giảm hiệu quả của thuốc lợi tiểu, tăng kali máu
hoặc gây độc thận

Aspirin
Thuốc ức chế men
chuyển2
Chế phẩm chứa kali
Thuốc lợi tiểu

quai3

Hậu quả
Tổn thương đường tiêu hóa
Tăng nguy cơ xuất huyết và giảm hiệu quả của
thuốc chống kết tập tiểu cầu với aspirin liều cao.
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N=1463

Chỉ tiêu
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Hoàn thiện bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi liên quan đến thuốc

M3
M4
M5
M6
M7
M8

3

Vấn đề liên quan
Dị ứng thuốc

Phản vệ hoặc xuất
huyết do thuốc
Vitamin K
Quá
liều
thuốc
chống đông kháng
vitamin K
Protamin
Quá
liều
thuốc
chống đông heparin/
enoxaparin
Fab miễn dịch Ngộ độc digoxin
với digoxin
Calci
Tăng kali máu do
polystyren
thuốc
sulfonat
Thuốc chống Buồn nôn, nôn do
nôn
thuốc
Thuốc chống Tiêu chảy do thuốc
tiêu chảy

Mã
Tín hiệu
Tín hiệu xét nghiệm
L1
INR > 6

Vấn đề liên quan

Quá liều thuốc chống
đông kháng vitamin K
L2
aPTT > 100s
Quá liều thuốc chống
đông heparin/ enoxaparin
L3
Hb giảm hơn 25% Xuất huyết liên quan
thuốc chống đông hoặc
aspirin
L4
Bạch cầu < 3 G/L Giảm bạch cầu do thuốc
L5
Tiểu cầu < 50 G/L Giảm tiểu cầu liên quan
đến thuốc
L6
Kali máu > 6
Tăng kali máu do thuốc
mmol/L
L7
Kali máu < 3
Hạ kali máu do thuốc
mmol/L
L8
Natri máu < 130
Hạ natri máu do thuốc
mmol/L
L9
Creatinin > 1,5 lần Độc tính trên thận liên
giá trị ban đầu
quan đến thuốc
L10 Glucose máu < 3 Hạ đường huyết
mmol/L
L11 Khoảng QT > 450 Khoảng QT kéo dài do
ms
thuốc
L12 Nhịp tim chậm <
Nhịp chậm do thuốc
45 lần/phút

Mã
Tín hiệu
Tín hiệu chăm sóc
C1 Phát ban
C2 An thần quá mức/hạ
huyết áp/ngã

Vấn đề liên quan

Dị ứng thuốc
Quá liều thuốc an
thần, giảm đau,
giãn cơ
C3 Đột quỵ trong bệnh
Liên quan thuốc
viện
chống huyết khối
C4 Truyền máu hoặc sử Liên quan thuốc
dụng chế phẩm máu chống huyết khôi
C5 Cấp cứu (suy hô hấp, Biến cố bất lợi liên
ngừng tim, ngừng
quan đến thuốc
thở,…)
C6 Lọc máu cấp
Suy thận cấp do
thuốc
C7 Chuyển lên mức
Biến cố bất lợi liên
chăm sóc cao hơn
quan đến thuốc
C8 Tái nhập viện trong
Biến cố bất lợi liên
vòng 30 ngày
quan đến thuốc
C9 X-quang hoặc siêu
Liên quan thuốc
âm Doppler cho hình chống huyết khối
ảnh tắc mạch hoặc
huyết khối tĩnh mạch
sâu
C10 Dấu hiệu lâm sàng
Biến cố bất lợi liên
khác
quan đến thuốc

Một số ADR cần lưu ý với thuốc tim mạch như ngộ độc
digoxin, quá liều thuốc chống đông, rối loạn điện giải và rối
loạn nhịp tim liên quan đến thuốc.
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Đánh giá khả năng phát hiện ADR của bộ công cụ đã xây
dựng thông qua hoạt động của dược sĩ tại Khoa X
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Mã
Tín hiệu
Tín hiệu thuốc
M1 Kháng
histamin
M2 Adrenalin

13

12/12/2019

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3

269 lượt nhập Khoa X

- 15 TH nhập Khoa X dưới 24 giờ
- 9 TH không thu được thông tin

194 tín hiệu dương tính (0,8 tín hiệu/1 BN)
(tương ứng 103 bệnh nhân – 43,5%)
80 ADE (PPV = 0,6)
(tương ứng 62 bệnh nhân – 26,2%)
74 ADR (30,2 ADR/100 lượt điều trị)
(tương ứng 60 bệnh nhân – 25,3%)
18 pADR (7,6 pADR/100 BN)
(tương ứng 17 bệnh nhân – 28,3%)
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Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu
Chỉ tiêu
Tuổi (TB, SD)
Giới tính
Nam
Nữ
Bệnh chính
I50
Suy tim
I20
Cơn đau thắt ngực
I48
Rung nhĩ và cuồng nhĩ
I10
Tăng huyết áp nguyên phát
I49
Rối loạn nhịp tim khác
Z95 Sự có mặt của các thiết bị cấy mạch máu
tuần hoàn và của các mảnh ghép
I31
Bệnh màng ngoài tim khác
I25
Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn
I63
Nhồi máu não
I34
Bệnh van hai lá không do thấp
Khác

Số lượng (%)
(n=237)
62,5 (15,3)
132 (55,7)
105 (44,3)
69 (29,1)
37 (15,6)
17 (7,2)
13 (5,5)
12 (5,1)
11 (4,6)
9 (3,8)
8 (3,4)
8 (3,4)
5 (2,1)
48 (20,3)

Chỉ tiêu
BMI (kg/m2)
Thiếu cân (<18,5)
Bình thường (18,5-22,9)
Thừa cân (23-24,9)
Béo phì (>=25)
Thời gian điều trị tại Khoa X
(ngày, SD)
Tiền sử dị ứng thuốc
Bệnh mắc kèm
Số bệnh mắc kèm
(TB, min – max)
Tăng huyết áp
Đái tháo đường
Rối loạn lipid máu
Viêm dạ dày
Suy thận mạn

Số lượng (%)
(n=237)
47 (19,8)
121 (51,1)
35 (14,8)
34 (14,3)
8,0 (5,8)
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245 lượt nhập Khoa X
(tương ứng 237 bệnh nhân)

2 (0,8)
1,6 (0-5)
73 (30,8)
41 (17,3)
5 (2,1)
9 (3,8)
11 (4,6)
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Đặc điểm sử dụng thuốc trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu
Chỉ tiêu

N=2437

Nhóm thuốc thường sử dụng (ATC)
B01A
Thuốc chống huyết khối
A02B
Thuốc điều trị loét dạ dày - tá tràng và bệnh trào
ngược dạ dày - thực quản
C03C
Thuốc lợi tiểu mạnh
J01D
Thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác
C10A
Thuốc điều chỉnh lipid, đơn thuần
A12B
Chế phẩm bổ sung kali
C09A
Thuốc ức chế men chuyển, đơn thuần
C07A
Thuốc chẹn beta
A12C
Thuốc bổ sung khoáng chất khác
C03D
Thuốc lợi tiểu giữ kali

300 (12,1)
152 (6,1)
139 (5,6)
121 (4,9)
113 (4,6)
108 (4,4)
97 (3,9)
80 (3,2)
73 (3,0)
70 (2,8)

Số lượng thuốc/1
bệnh nhân (TB, SD)
Đường dùng
Uống
Tiêm/truyền tĩnh mạch
Tiêm dưới da
Khí dung/hít
Dùng tại chỗ
Tiêm bắp
Khác

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3

Khả năng phát hiện ADE của bộ công cụ
Chỉ số

Kết quả
194

Tổng số lượt tín hiệu dương tính (n)
Số bệnh nhân có tín hiệu dương tính (n, %), N=237
Số tín hiệu dương tính/1 bệnh nhân (TB, min-max),
N=237
Số ADE phát hiện được (n)

103 (43,5)
0,8 (0-5)

80
62 (26,2)

Số bệnh nhân có ADE (n, %), N=237
Giá trị dự đoán dương tính của bộ công cụ (PPV)

Số lượng (%)
N=2437
10,4 (6,2)

1707 (69,0)
512 (20,7)
151 (6,1)
67 (2,7)
14 (0,6)
13 (0,5)
9 (0,4)
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Số lượng (%)

Chỉ tiêu

- Saikali và cộng sự (2017) khi áp
dụng bộ công cụ có sửa đổi (gồm 28
tín hiệu) trên 283 bệnh nhân nội trú
với PPV = 0,52 [1]
- Kennerly và cộng sự (2013) khi áp
dụng bộ công cụ của IHI năm 2009
(có sửa đổi) trên hơn 16000 bệnh
nhân người lớn với PPV = 0,17 [2]

0,6

- Các tín hiệu có PPV=0: L4 (bạch cầu < 3 G/L), L5 (tiểu cầu < 50 G/L), C5 (cấp cứu) và C9 (X-quang hoặc siêu
âm Doppler cho hình ảnh tắc mạch hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu).
- Các tín hiệu không tính toán được giá trị PPV: M4 (protamin), M5 (fab miễn dịch với digoxin), L10 (glucose
máu < 3 mmol/L) và C3 (đột quỵ trong bệnh viện), do không phát hiện được các tín hiệu dương tính trong quá
trình theo dõi.
[1] - Saikali M, et al (2017), J Patient Saf. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000442. [Epub ahead of print].
[2] - Kennerly DA, et al (2013), J Patient Saf., 9(2), pp. 87-95.
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Kết quả đánh giá mối quan hệ nhân quả
Số bệnh nhân có
ADR (%) N=237

3 (2,9)

Chắc chắn

Có khả năng

42 (41,2)

Có thể

57 (55,9)

30,2 ADR/100 lượt
điều trị

60 (25,3)

Nhiều nghiên cứu khác áp dụng bộ công cụ IHI năm 2009 với tỷ lệ phát hiện
ADE dao động từ 12,5 đến 28,9 ADE/100 lượt điều trị [1]

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại website CANHGIACDUOC.ORG.VN

Số cặp thuốc – ADE
(%) N=102

Mức độ quy kết

[1] - Health Quality & Safety Commission New Zealand (2016), The global trigger tool: A review of the evidence (2016 edition)
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Đặc điểm sử dụng thuốc và ADR trên bệnh nhân gặp ADR
Tiêu chí

N

(%)

Các nhóm thuốc thường gặp (ATC)

Tiêu chí

N

(%)

Hệ cơ quan thường gặp phản ứng (MedDRA)

B01A-Thuốc chống huyết khối

24 (40,0)

Rối loạn hệ máu và bạch huyết

23 (38,3)

C09A-Thuốc ức chế men chuyển

18 (30,0)

Rối loạn dinh dưỡng và chuyển hóa

16 (26,7)

J01M-Thuốc kháng khuẩn nhóm quinolon

7 (11,7)

Rối loạn hệ hô hấp

11 (18,3)

J01D-Thuốc kháng khuẩn beta-lactam khác

6 (10,0)

Rối loạn hệ tiêu hóa

8 (13,3)

C01C-Thuốc kích thích tim, trừ các glycosid
tim

4

(6,7)

Rối loạn toàn thân và phản ứng tại vị trí
dùng thuốc

5

(8,3)

C03C-Thuốc lợi tiểu mạnh

4

(6,7)

Chỉ số xét nghiệm bất thường

4

(6,7)

Nơi xuất hiện phản ứng

Ngoại trú
Đơn vị hồi sức tim mạch
Phòng C2

26 (35,1)
3

(4,1)

45 (60,8)

Mức độ nghiêm trọng của ADR
E (Gây tổn thương tạm thời và cần phải
can thiệp)
F (Gây tổn thương tạm thời và kéo dài thời
gian điều trị)
H (Đe dọa tính mạng)

42 (56,8)
24 (32,4)
8 (10,8)
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Quy kết

Số lượng ADR

Số bệnh nhân

(%, N=74)

(%, N=60)

Phòng tránh được

6 (7,9)

Có khả năng phòng tránh được

12 (3,6)

Không đánh giá được

0 (0,0)

Không phòng tránh được

56 (75,7)

17 (28,3)

7,6 pADR/100 BN

43 (71,7)

- Hakkarainen và cộng sự (2013) trên 4970 bệnh nhân người lớn ghi nhận tỷ lệ
pADR là 26,3% [1].
- Tổng quan của Wolfe và cộng sự (2018), tỷ lệ pADR trên bệnh nhân người lớn là
2,3 pADR/100 bệnh nhân [2]
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Kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR

[1] - Hakkarainen K.M., et al (2013), Br J Clin Pharmacol, 78:1, pp.170-183.
[2] - Wolfe D, Yazdi F, et al (2018), PLoS ONE, 13(10): e0205426.
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Phân loại các trường hợp có thể phòng tránh được theo nguyên nhân dẫn tới pADR
Nguyên nhân/Thuốc
Tự ý dùng thuốc kê đơn
Cefuroxim
Acenocoumarol
Sai sót trong quá trình dùng thuốc
Amiodaron
Chỉ định chưa phù hợp
Acenocoumarol
Moxifloxacin
Liều dùng chưa phù hợp
Colchicin
Lisinopril
Perindopril
Tương tác thuốc
Meloxicam - aspirin - clopidogrel
Aspirin - furosemid
Lisinopril - spironolacton
Kali clorid - spironolacton
Tương tác thuốc và liều dùng chưa phù hợp
Enoxaparin - acenocoumarol
Vancomycin - gentamicin, colistin, meropenem
Amitriptylin - salbutamol

Số lượng (%)

ADR
Phản ứng phản vệ
Ho ra máu, xuất huyết dưới da, xuất huyết ổ bụng

1
1

2 (11,8)

Nhịp tim chậm (40-45 lần/phút)

1

1 (5,9)

Xuất huyết tiêu hóa
Khoảng QT kéo dài

1
1

2 (11,8)

Đi ngoài phân lỏng
Tăng kali máu
Tăng kali máu

2
2
1

5 (29,4)

Xuất huyết tiêu hóa
Suy giảm chức năng thận
Tăng kali máu, mệt mỏi
Tăng kali máu, mệt mỏi

1
1
1
1

4 (23,5)

Xuất huyết dưới da
Suy giảm chức năng thận, hạ kali máu
Hạ huyết áp, run tay chân

1
1
1

3 (17,6)
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Dựa trên kết quả:
- Rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu Pubmed về các nghiên cứu sử dụng bộ công
cụ “trigger tool” để phát hiện biến cố bất lợi trên bệnh nhân nội trú
- Danh sách phản ứng có hại đặc trưng của thuốc được sử dụng tại Khoa X
- Kết quả khảo sát đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh
nhân điều trị tại Khoa X.
=> Nghiên cứu đã xây dựng được bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi trên
bệnh nhân tim mạch với 30 tín hiệu (bao gồm 8 tín hiệu thuốc, 12 tín hiệu xét
nghiệm và 10 tín hiệu chăm sóc).

4
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Kết luận 2
Áp dụng bộ công cụ đã xây dựng tại Khoa X, nghiên cứu đã phát hiện được:
- 194 tín hiệu dương tính (tương ứng 0,8 tín hiệu/1 bệnh nhân).
- 80 ADE được ghi nhận (tương ứng 62 bệnh nhân). Giá trị dự đoán dương tính
của bộ công cụ PPV = 0,6.
- 74 ADR được ghi nhận (30,2 ADR/100 lượt điều trị), tương ứng với 60 bệnh
nhân - chiếm 25,3% tổng số bệnh nhân được rà soát. Nhóm thuốc gây ADR ghi
nhận nhiều nhất là thuốc chống huyết khối (40,0%) và thuốc ức chế men chuyển
(30,0%). Các ADR thường gặp là rối loạn hệ máu và bạch huyết (38,3%) và rối
loạn chuyển hoá (26,7%).
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Kết luận 1

- 18 pADR (7,6 pADR/100 bệnh nhân rà soát), tương ứng với 17 bệnh nhân
(chiếm 28,3% tổng số bệnh có ghi nhận ADR). Nguyên nhân thường gặp nhất
dẫn tới pADR là liều dùng chưa phù hợp (47,0%) và tương tác thuốc (41,1%).
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1. Lồng ghép việc phát hiện ADR thông qua bộ công cụ tín hiệu vào hoạt động đi
khoa/phòng của DSLS để hỗ trợ BS trong quá trình điều trị và đảm bảo an toàn
cho BN.
2. Trong quá trình đi khoa/phòng hoặc giao ban, DSLS nên lồng ghép các cảnh báo
và đề xuất biện pháp dự phòng đối với các pADR như hiệu chỉnh liều theo chức
năng thận và TTT cần lưu ý. Đặc biệt với nhóm thuốc chống huyết khối (cần theo
dõi chỉ số INR, aPTT và dấu hiệu xuất huyết).
3. Tích hợp các tín hiệu thuốc và tín hiệu XN trong hệ thống bệnh án điện tử giúp
phát hiện ADR hiệu quả và tiết kiệm nhân lực hơn. Đồng thời, nhân rộng PP phát
hiện ADR thông qua bộ công cụ tín hiệu tại Viện Tim mạch cũng như tại Bệnh viện
Bạch Mai.

Thanks for listening!
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Đề xuất
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