
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      BỘ Y TẾ 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

  

 
 

 
TRẦN NGÂN HÀ 

 
 
 

GIÁM SÁT TÍCH CỰC 
PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC 

THÔNG QUA BỘ CÔNG CỤ 
PHÁT HIỆN TÍN HIỆU TẠI PHÒNG C2 – 

VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM, 
BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

 
 
 

LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC 
 
 

                     
 
 
 
 
                       
 

HÀ NỘI 2019 



 
 

 
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     BỘ Y TẾ 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

 
  

 
 

TRẦN NGÂN HÀ 
 
 
 

GIÁM SÁT TÍCH CỰC 
PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC 

THÔNG QUA BỘ CÔNG CỤ 
PHÁT HIỆN TÍN HIỆU TẠI PHÒNG C2 – 

VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM,  
BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

  
 
 

LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC 
 
 

CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG 
MÃ SỐ: 8720205 

 
 
 

            Người hướng dẫn khoa học: TS. DS. Cẩn Tuyết Nga 
TS. BS. Phạm Thị Tuyết Nga 

            
 
 
 

HÀ NỘI 2019 



 
 

LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự 

hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị, các em và các bạn.  

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân 

thành tới Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, Trung tâm Quốc gia về 

Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc, Bộ môn Dược lực và Bộ 

Môn Dược Lâm sàng, Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận 

lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. 

 Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Cẩn Tuyết Nga – Trưởng khoa Dược – Bệnh 

viện Bạch Mai, cô đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình tôi 

thực hiện nghiên cứu tại bệnh viện. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Phạm Thị Tuyết Nga – Trưởng Phòng C2 – 

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện và hướng dẫn tôi 

trong quá trình thực hiện nghiên cứu tại Phòng C2. 

Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo PGS. TS. 

Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia, Giảng viên bộ 

môn Dược lực – Trường Đại học Dược Hà Nội, thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, 

dành nhiều thời gian giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình 

làm việc, học tập và thực hiện nghiên cứu. 

Tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Nguyễn Thu Minh – Phó trưởng khoa 

Dược – Bệnh viện Bạch Mai đã ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình 

tôi thực hiện nghiên cứu tại bệnh viện. 

Tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Bùi Ngọc Thực – Tổ trưởng Tổ Dược lâm 

sàng – Khoa Dược – Bệnh viện Bạch Mai là người chị đã luôn hướng dẫn, động 

viên tôi trong quá trình làm việc và nghiên cứu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến 

các dược sĩ tại Đơn vị Dược lâm sàng – Thông tin thuốc, Khoa Dược –Bệnh viện 

Bạch Mai đã luôn tạo điều kiện và giúp đỡ tôi thực hiện nghiên cứu này. 

  



 
 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác sĩ và điều dưỡng tại Phòng C2-

Viện tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai đã luôn tạo điều kiện và giúp đỡ 

tôi thực hiện nghiên cứu này. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến TS. Vũ Đình Hoà, ThS. Cao Thị Thu Huyền, 

ThS. Nguyễn Mai Hoa, cùng các cán bộ đang làm việc tại Trung tâm DI&ADR 

Quốc gia đã luôn giúp đỡ tôi trong công việc cũng như thực hiện nghiên cứu này. 

 Cuối cùng, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới bố mẹ, em trai, chồng 

và con trai yêu quý đã hết lòng yêu thương và giúp đỡ tôi trong công tác và trong 

học tập để tôi có thể hoàn thành được cuốn luận văn này. 

 

       Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019 

                   Học viên 

                                                                                                       

               Trần Ngân Hà   

 
 

  



 
 

MỤC LỤC 
 

DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC BẢNG, DANH MỤC HÌNH 

ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................................ 1	

Chương 1. TỔNG QUAN ............................................................................................. 3	

1.1.	 Tổng quan về phản ứng có hại của thuốc ....................................................... 3	

1.1.1.	 Khái niệm và phân loại ............................................................................. 3	

1.1.2.	 Mối quan hệ giữa ADR và các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc ........ 5	

1.1.3.	 Các phương pháp phát hiện ADR trong bệnh viện ................................... 6	

1.2.	 Khả năng phòng tránh được của phản ứng có hại của thuốc ....................... 9	

1.2.1.	 Khái niệm pADR ...................................................................................... 9	

1.2.2.	 Các phương pháp phát hiện và đánh giá pADR ....................................... 9	

1.2.3.	 Các yếu tố làm tăng nguy cơ dẫn đến pADR ......................................... 16	

1.3.	 Tổng quan về phản ứng có hại của thuốc tim mạch .................................... 18	

1.3.1.	 Một số phản ứng có hại của thuốc tim mạch .......................................... 18	

1.3.2. Khả năng phòng tránh được của phản ứng có hại liên quan đến thuốc tim 

mạch ...................................................................................................................... 20	

1.4.	 Vài nét về Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai ......................... 22	

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................... 24	

2.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 24	

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu mục tiêu 1 ............................................................... 24	

    2.1.2. Đối tượng nghiên cứu mục tiêu 2 ............................................................... 24	

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ................................................................... 24	

2.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 25	

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 1 .......................................................... 25	

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 2 .......................................................... 27	

2.4. Xử lý số liệu ....................................................................................................... 33	

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CƯU ...................................................................... 34	

3.1. Xây dựng bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi liên quan đến thuốc ............. 34	

3.1.1. Rà soát hệ thống các nghiên cứu sử dụng bộ công cụ “trigger tool” .......... 34	



 
 

3.1.2. Tổng hợp các phản ứng có hại đặc trưng của các thuốc sử dụng tại Phòng 

C2 .......................................................................................................................... 38	

3.1.3. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh nhân 

nội trú tại Phòng C2 .............................................................................................. 38	

3.1.4. Hoàn thiện bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi ........................................ 42	

3.2. Phân tích tần suất, đặc điểm và khả năng phòng tránh được của phản ứng có 

hại của thuốc đã phát hiện từ bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi ..................... 44	

3.2.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu ......................................................... 45	

3.2.2. Khả năng phát hiện ADE từ bộ công cụ ..................................................... 47	

3.2.3. Đặc điểm các trường hợp ghi nhận ADR ................................................... 49	

3.2.4. Đặc điểm các trường hợp ghi nhận pADR ................................................. 53	

Chương 4. BÀN LUẬN ............................................................................................... 61	

4.1. Bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi ................................................................ 61	

4.1.1. Tín hiệu của bộ công cụ .............................................................................. 62	

4.1.2. Hiệu lực của bộ công cụ ............................................................................. 65	

4.2. Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu ................................................... 66	

4.3. Đặc điểm các trường hợp ghi nhận ADR ........................................................ 67	

4.3.1. Tỷ lệ phát hiện ADR ................................................................................... 67	

4.3.2. Đặc điểm ADR ........................................................................................... 69	

4.3.3. Đặc điểm thuốc nghi ngờ gây ADR ........................................................... 70	

4.4. Đặc điểm các trường hợp ghi nhận pADR ...................................................... 74	

4.5. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu ............................................................... 77	

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................... 80	

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 

  



 
 

DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 

ADR Phản ứng có hại của thuốc (Adverse Drug Reactions) 

ADE Biến cố bất lợi liên quan đến thuốc (Adverse Drug Event) 

ADE TT Bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi liên quan đến thuốc 

(Trigger Tool for Measuring Adverse Drug Events) 

AE Biến cố bất lợi (Adverse Event) 

ATC Mã phân loại thuốc theo hệ thống Giải phẫu - Ðiều trị - Hoá học 

(The Anatomical Therapeutic Chemical) 

aPTT Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa  

(Activated Partial Thromboplastin Time) 

BMI Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index) 

BN Bệnh nhân 

CTCAE Common Terminology Criteria for Adverse Events 

DRP Vấn đề liên quan đến thuốc (Drug-Related Problem) 

ICD - 10 Mã phân loại quốc tế về bệnh tật (International 

Classification of Diseases 10th Revision) 

GTT Bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi toàn cầu  

(Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events)  

IHI Institute for Healthcare Improvement 

INR International Normalized Ratio 

ME Sai sót liên quan đến thuốc (Medication Error) 

MedDRA Medical Dictionary for Regulatory Activities 

MLCT Mức lọc cầu thận 

NCC MERP National Coordinating Council for Medication Error Reporting 

and Prevention 

pADR Phản ứng có hại của thuốc có thể phòng tránh được 

(preventable Adverse Drug Reaction) 

PPV Giá trị dự đoán dương tính (Positive predictive value) 

TH Trường hợp 



 
 

TKTW Thần kinh trung ương 

Trung tâm DI & 

ADR Quốc gia 

Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng 

có hại của thuốc 

WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) 

XD Xây dựng 

 
  



 
 

DANH MỤC BẢNG  
 
 Trang 

Bảng 1.1. Điểm khác biệt chính giữa phản ứng loại A và loại B 4 

Bảng 1.2. Các tín hiệu liên quan chăm sóc và điều trị 8 

Bảng 1.3. Một số phương pháp đánh giá pADR 10 

Bảng 1.4. Tiêu chí của Hallas và cộng sự để đánh giá khả năng phòng tránh 

được của biến cố bất lợi  

11 

Bảng 1.5. Các tiêu chí gốc của Schumock và Thornton để đánh giá khả năng 

phòng tránh được của một AE 

12 

Bảng 1.6. Bộ 20 tiêu chí trong phương pháp của WHO 14 

Bảng 1.7. Các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADE 17 

Bảng 1.8. Một số phản ứng có hại của một số nhóm thuốc điều trị trên bệnh 

nhân mắc bệnh tim mạch 

19 

Bảng 1.9. Các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc dẫn đến hậu quả nhập 

viện 

20 

Bảng 1.10. Một số vấn đề liên quan đến thuốc trên bệnh nhân nội trú 22 

Bảng 2.1. Các từ khoá tìm kiếm trong tổng quan hệ thống về trigger tool 26 

Bảng 2.2. Bảng hệ thống phân loại mức độ nghiêm trọng của ADE theo NCC 

MERP 

29 

Bảng 2.3. Phân loại mức độ khả năng phòng tránh được của ADR 31 

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp các tín hiệu phát hiện biến cố bất lợi 36 

Bảng 3.2. Đặc điểm bệnh nhân khảo sát 39 

Bảng 3.3. Đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh nhân khảo sát 40 

Bảng 3.4. Các cặp tương tác chống chỉ định và nghiêm trọng ghi nhận nhiều 

nhất 

41 

Bảng 3.5. Bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi liên quan đến thuốc 43 

Bảng 3.6. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 45 

Bảng 3.7. Đặc điểm sử dụng thuốc trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu 46 

Bảng 3.8. Chỉ số phát hiện tín hiệu và ADE của bộ công cụ 47 

Bảng 3.9. Khả năng phát hiện ADE của từng tín hiệu trong bộ công cụ 48 



 
 

Bảng 3.10. Phân loại mức đánh giá mỗi quan hệ nhân quả các cặp thuốc – 

ADE 

49 

Bảng 3.11. Các nhóm thuốc và cặp thuốc – ADR thường gặp 51 

Bảng 3.12. Đặc điểm của phản ứng có hại của thuốc 52 

Bảng 3.13. Kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR 54 

Bảng 3.14. Các trường hợp ADR có thể phòng tránh được 55 

 
 
 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1.1. Mối liên quan giữa các vấn đề liên quan đến thuốc  5 

Hình 2.1. Sơ đồ tóm tắt quá trình xây dựng bộ công cụ phát hiện biến cố bất 

lợi 

25 

Hình 2.2. Sơ đồ quy trình phát hiện ADR có khả năng phòng tránh được 28 

Hình 3.1. Sơ đồ rà soát các nghiên cứu sử dụng bộ công cụ “trigger tool” 

trên bệnh nhân nội trú 

35 

Hình 3.2. Sơ đồ phát hiện ADR có thể phòng tránh được 44 

Hình 3.3. Phân loại đường dùng các thuốc nghi ngờ gây ADR 50 

Hình 3.4. Sơ đồ kết quả đánh giá khả năng phòng tránh được của ADR 53 

Hình 3.5. Phân loại các trường hợp có thể phòng tránh được theo nguyên 

nhân dẫn đến pADR 

55 

  



  
1 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Phản ứng có hại của thuốc (ADR) là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ 

lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện, giảm tuân thủ điều trị và tăng chi 

phí điều trị cho bệnh nhân [139]. Tại Hoa Kỳ, phản ứng có hại của thuốc là nguyên nhân 

xếp thứ 4 đến thứ 6 dẫn đến tử vong. Đồng thời, ADR và hoạt động quản lý ADR tiêu 

tốn đến 30,1 tỷ đô la mỗi năm [80], [135]. Thời gian nằm viện trung bình từ 8 ngày ở 

bệnh nhân không gặp ADR tăng lên đến 20 ngày nếu bệnh nhân gặp ADR [32]. Trong 

đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra thuốc tim mạch là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới 

biến cố bất lợi khiến bệnh nhân phải nhập viện [81]. Khoảng 4% biến cố liên quan đến 

thuốc tim mạch là biến cố bất lợi nghiêm trọng [155].  Đáng chú ý, chi phí thiệt hại do 

những ADR có thể phòng tránh được cao hơn so với những ADR không phòng tránh 

được [19]. Trên thực tế 32% – 80% ADR xảy ra có thể phòng tránh được [70]. Trong 

khi, tỷ lệ biến cố bất lợi có khả năng phòng tránh được liên quan đến thuốc tim mạch từ 

17,9 đến 42% [12], [71]. Do đó, nếu giảm thiểu được tỷ lệ ADR có thể phòng tránh được 

sẽ giúp giảm thiểu đáng kể hậu quả và gánh nặng của ADR. 

Tại Việt Nam, báo cáo ADR từ Cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện chủ yếu là phản 

ứng typ B như phản ứng trên da và mô dưới da (ngứa, ban đỏ, mẩn ngứa,...), rối loạn 

toàn thân (sốc phản vệ), trong khi các báo cáo ADR typ A là những báo cáo có thể phòng 

tránh được và thường liên quan đến các thuốc tim mạch còn rất hạn chế [12]. Nguyên 

nhân do quan niệm của một số cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh coi ADR là 

phản ứng dị ứng ngoài da, sốc phản vệ [4].  

Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai là viện chuyên khoa đầu ngành 

Tim mạch trong cả nước, với số lượng bệnh nhân vào nằm điều trị nội trú hàng năm đều 

tăng lên không ngừng (hơn 59.000 bệnh nhân trong năm 2017). Hoạt động giám sát phản 

ứng có hại của thuốc tại Viện Tim mạch được thực hiện theo quy trình chung của Bệnh 

viện Bạch Mai với hình thức báo cáo là tự nguyện nên số lượng báo cáo ADR còn hạn 

chế. Theo báo cáo “Tổng kết hoạt động báo cáo ADR năm 2018” của Bệnh viện Bạch 

Mai, Phòng C2 – Viện Tim mạch là đơn vị có số lượng báo cáo ADR cao nhất Viện Tim 

mạch với 13 báo cáo (chiếm 6,4% tổng số báo cáo toàn viện) [1]. Con số này thực sự 
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chưa phản ánh thực tế điều trị tại Viện Tim mạch. Bên cạnh phương pháp báo cáo ADR 

tự nguyện, nhiều phương pháp phát hiện biến cố bất lợi trong cơ sở điều trị đã được áp 

dụng, trong đó phương pháp phát hiện biến cố bất lợi thông qua bộ công cụ tín hiệu 

(trigger tool) được coi là một trong 4 phương pháp thường được sử dụng nhất do ưu 

điểm hiệu quả và tiết kiệm nhân lực [92]. Do đó, với mong muốn thúc đẩy hoạt động 

phát hiện và báo cáo các phản ứng có hại của thuốc trên bệnh nhân tim mạch, đặc biệt 

là các phản ứng có khả năng phòng tránh được, chúng tôi lựa chọn việc áp dụng bộ công 

cụ (trigger tool) để phát hiện biến cố bất lợi trên đối tượng bệnh nhân này. Vì vậy, chúng 

tôi đã thực hiện đề tài “Giám sát phản ứng có hại của thuốc thông qua bộ công cụ 

phát hiện tín hiệu tại Phòng C2 – Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai” 

này với hai mục tiêu: 

1. Xây dựng bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi do thuốc tại Phòng C2 – Viện Tim 

mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai. 

2. Phân tích tần suất, đặc điểm và khả năng phòng tránh được của phản ứng có hại 

của thuốc đã phát hiện từ bộ công cụ phát hiện biến cố tại Phòng C2 – Viện Tim 

mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
KẾT LUẬN 

Qua quá trình tổng kết y văn và triển khai nghiên cứu tại Phòng C2, Viện Tim 

mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi rút ra kết luận như sau: 

1. 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) 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 Phòng C2 và kết 

quả khảo sát đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh nhân điều trị tại 

Phòng C2. 

2. Nghiên cứu đã áp dụng bộ công cụ xây dựng được để thu thập ADR tại Phòng 

C2. Từ đó, phân tích tần suất, đặc điểm và khả năng phòng tránh được của phản ứng có 

hại của thuốc ghi nhận được. Cụ thể, đã phát hiện được 194 tín hiệu dương tính (tương 

ứng 0,8 tín hiệu/1 bệnh nhân). Trong đó, có 80 ADE được ghi nhận (tương ứng 62 bệnh 

nhân). Giá trị dự đoán dương tính của bộ công cụ PPV = 0,6. Sau khi đánh giá mối quan 

hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và ADE, 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%). Khả năng phòng tránh được của ADR được 

đánh giá theo thang của Pháp, ghi nhận 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%).  

KIẾN NGHỊ 

Từ những kết quả thu được qua nghiên cứu, chúng tôi xin có một số đề xuất sau: 

1. Lồng ghép việc phát hiện ADR thông qua bộ công cụ tín hiệu vào hoạt động 

đi khoa/phòng của dược sĩ lâm sàng để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị và đảm bảo 

an toàn cho bệnh nhân. 
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2. Để hạn chế và giảm thiểu biến cố có thể xảy ra trên bệnh nhân, trong quá trình 

đi khoa/phòng hoặc giao ban, dược sĩ lâm sàng nên lồng ghép các cảnh báo và đề xuất 

biện pháp dự phòng đối với các ADR có thể phòng tránh được như hiệu chỉnh liều theo 

chức năng thận và tương tác thuốc cần lưu ý. Đặc biệt với nhóm thuốc chống huyết khối 

là nhóm thuốc được sử dụng và gây ra ADR có thể phòng tránh được nhiều nhất, cần 

theo dõi chỉ số INR, aPTT và giám sát chặt chẽ bệnh nhân để phát hiện sớm dấu hiệu 

xuất huyết. 

3. Tích hợp các tín hiệu thuốc và tín hiệu xét nghiệm trong hệ thống bệnh án điện 

tử giúp phát hiện ADR hiệu quả và tiết kiệm nhân lực hơn. Đồng thời, nhân rộng phương 

pháp phát hiện ADR thông qua bộ công cụ tín hiệu (có điều chỉnh cho phù hợp với từng 

đơn vị lâm sàng khác nhau) tại Viện Tim mạch Việt Nam cũng như tại Bệnh viện Bạch 

Mai, thúc đẩy hoạt động đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc cho người bệnh. 
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