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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

1

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.

2

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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