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Chia sẻ: “QUY TRÌNH THU THẬP, BÁO CÁO 

PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC(ADR)”

tại bệnh viện Bạch Mai

THU THẬP, BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

NỘI DUNG BÁO CÁO

-Những tồn tại trong công tác thu thập báo cáo phản ứng có 

hại của thuốc

-Đề xuất nâng cao số lượng, chất lượng báo cáo ADR

-Quy trình thu thập báo cáo ADR mới
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THU THẬP, BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC THU THẬP BÁO CÁO ADR 

TRƢỚC ĐÂY

- Chưa có quy trình thu thập ADR dưới dạng văn bản để thống 

nhất thu thập báo cáo ADR trong bệnh viện

-Thu thập ADR dựa trên các Báo cáo tự nguyện ADR (Theo dõi 

thụ động ADR của thuốc), chưa theo dõi Tích cực ADR của thuốc.

 Chưa phản ánh đúng số lượng ADR thực tế trong bệnh viện

- Chất lượng báo cáo chưa cao

- Thời gian trì hoãn báo cáo còn dài

THU THẬP, BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

Đề xuất nâng cao số lƣợng, chất lƣợng của các 

báo cáo ADR

- Xây dựng quy trình thu thập báo cáo ADR

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, cảnh  báo 

-Tiến hành theo dõi ADR tích cực tại các khoa phòng 

(Đang tiến hành ADR tích cực tại khoa Dị ứng), sẽ 

nhân rộng ra các khoa lâm sàng khác

- Cần sự phối hợp tốt của các khoa lâm sàng
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Theo Quyết định số 1088/QĐ – BYT và Hướng dẫn “Hoạt động giám sát phản 

ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Chúng tôi đã xây 

dựng quy trình “Thu thập báo cáo phản ứng có hại của thuốc”

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Mục đích:

Thống nhất cách thức thu thập báo cáo ADR từ các khoa 

lâm sàng, cận lâm sàng, khoa Dược, trung tâm DI & ADR 

quốc gia nhằm:

- Tăng số lượng báo cáo ADR

- Tăng chất lượng báo cáo ADR

- Giảm thời gian trì hoãn gửi báo cáo đến TT DI & ADR
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Quy trình đã quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận:

1. Dƣợc sĩ

- Có dược sĩ làm công tác đầu mối trong công tác thu thập, báo cáo ADR

- Phân công rõ nhiệm vụ của từng dược sĩ lâm sàng phụ trách một nhóm 

khoa phòng nhằm kịp thời phối hợp ghi chép, thu thập báo cáo ADR

2.  Khoa lâm sàng (bác sĩ, điều dưỡng)

- Xây dựng đầu mối ADR là các bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa lâm sàng 

để tham gia vào mạng lưới  giám sát phản ứng có hại của thuốc

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Giới thiệu các biểu mẫu trong quy trình

PL 1: Đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao gặp ADR

PL 2: Thuốc có nguy cơ cao gây ADR

PL 3: Các thuốc gây ra ADR nghiêm trọng được báo cáo nhiều 

nhất năm 2011, 2012.

PL 4: Các thuốc được báo ADR nhiều nhất năm 2011, 2012

PL 5: Một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng bất thường có 

thể liên quan đến phản ứng có hại của thuốc.
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Giới thiệu các biểu mẫu trong quy trình

PL 6:   Báo cáo bất thường về chất lượng thuốc

PL 7:   Các phản ứng có hại nghiêm trọng

PL 8:   Lịch phân công thu thập ADR

PL 9:   Báo cáo phản ứng có hại của thuốc

PL 10: Phiếu thu – trả sổ ADR

PL 11: Thang đánh giá ADR của Naranjo

PL 12: Tổng hợp báo cáo ADR theo khoa phòng

Tổng hợp báo cáo theo tần xuất thuốc gây ADR

Danh sách các ADR nghiêm trọng

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

PL1: ĐỐI TƢỢNG BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO GẶP ADR

1. Người bệnh cao tuổi, bệnh nhi

2. Người bệnh được điều trị bằng thuốc có nguy cơ cao xảy 

ra phản ứng có hại (được đính kèm phía dưới)

3. Người bệnh được điều trị bằng thuốc có khoảng điều trị 

hẹp 

4. Người bệnh có rồi loạn chức năng gan, thận

5. Người bệnh có yếu tố cơ địa suy giảm miễn dịch hoặc mắc 

các bệnh tự miễn

6. Người bệnh có tiền sử dị ứng, dị ứng thuốc, dị ứng thức 

ăn hoặc dị ứng không rõ nguyên nhân

7. Phụ nữ mang thai, cho con bú
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

PL2: THUỐC CÓ NGUY CƠ CAO GÂY ADR

Nhóm thuốc Tên hoạt chất Tên biệt dược Đường dùng

Chủ vận Adrenergic Adrenalin Adrenalin 1mg TM

Noradrenalin Levonor 1mg, 4mg TM

Dopamin Dopamin 200mg TM

Dobutamin Cardiject 250mg

Dobutamin 250mg

TM

Cản quang đường 
tiêm

Iobitridol Xenetic TM

Iobromid Ultravit TM

Ioxitalamat Telebrix TM

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

PL3: CÁC THUỐC GÂY RA ADR NGHIÊM TRỌNG

Thuốc nghi ngờ gây ADR

Năm 2011

Số trường 
hợp

Thuốc nghi ngờ gây ADR

Năm 2012

Số trường 
hợp

Ceftazidime 5 Allopurinol 7

Ceftriaxon 3 Carbamazepim 6

Cefoperazol 3 Lidocain 3

Cefoperazol/Sulbactam 1 Pantoprazol 1

Cefepim 1 Theophyllin 1

Vancomycin 1 Metoprolol 1

Levofloxacin 1 Cytarabin 1
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

PL4: CÁC THUỐC GÂY RA ADR NHIỀU NHẤT

STT Thuốc nghi ngờ gây ADR

2011 2012

Số báo 

cáo

Tỷ lệ (%) Số báo 

cáo

Tỷ lệ (%)

1 Ceftriaxon 34 20,73 21 14,79

2 Cefoperazon 23 14,02 16 11,27

3 Allopurinol 7 4,27 9 6,34

4 Ceftazidim 10 6,10 8 5,63

5 Các acid amin 6 3,66 8 5,63

6 Levofloxacin 2 1,22 6 4,32

7 Imipenem/ciclastatin 0 0,00 5 3,52

8 Vancomycin 3 1,83 5 3,52

9 Carbamazepin 5 3,05 3 2,11

10 Cefoperazon/Sulbactam 2 1,22 2 1,41

QUY TRÌNH THU THẬP, BÁO CÁO ADR

Phát hiện ADR

Ưu tiên đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao, thuốc có nguy cơ cao

Phân loại ADR

ADR nghiêm trọng và ADR thông thường

Ghi chép ADR

ADR nghiêm trọng: gọi DLS xuống phối hợp ghi chép

ADR thông thường: BS, ĐD tự ghi

Thu thập ADR

ADR nghiêm trọng: thu ngay, ADR thông thường: 25-28 hàng tháng

Thẩm định tại cơ sở
Thẩm định theo thang Naranjo

1

2

3

4

5
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QUY TRÌNH THU THẬP, BÁO CÁO ADR
Tổng hợp ADR

Tổng hợp theo số lượng báo KHTT, theo thuốc, ADR báo lãnh đạo khoa

Gửi trung tâm DI và ADR quốc gia

Hình thức gửi và thời gian gửi theo quy định

Nhận phản hổi

ADR nghiêm trọng nhận ngay, ADR thông thường nhận TK hàng năm

Gửi cảnh báo tới các khoa phòng

Gửi cảnh báo tới các khoa trong viện với ADR nghiêm trọng, mới, chuỗi

Lƣu báo cáo

6

7

8

9

10

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 1: Phát hiện ADR

- Bác sĩ, điều dưỡng ưu tiên theo dõi ADR trên đối tượng bệnh nhân 

theo phụ lục  PL1 và thuốc theo PL2, PL3, PL4

- Bác sĩ, điều dưỡng  phát hiện các biểu hiện ADR theo PL5  

- Bác sĩ, điều dưỡng kiểm tra cảm quan chất lượng của các thuốc nghi 

ngờ gây ADR (nếu còn mẫu), trường hợp nghi ngờ do chất lượng thuốc 

thì báo cáo theo mẫu “ Báo cáo bất thường về chất lượng thuốc”  theo 

BM 6

-Bác sĩ, điều dưỡng niêm phong vỏ bao bì thuốc, vỉ thuốc của thuốc 

nghi ngờ gây ra ADR (nếu còn). Ghi rõ tên thuốc, tên bệnh nhân dùng 

thuốc, có tên và chữ kí của bác sĩ và điều dưỡng thực hiện y lệnh trên 

tờ niêm phong và lưu mẫu tại khoa.
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 2: Phân loại ADR

Người phát hiện phân loại ADR theo mức độ nghiêm trọng

+ ADR nghiêm trọng (PL7) 

+ ADR thông thường

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 3: Ghi chép ADR

-Với các ADR nghiêm trọng: bác sĩ, điều dưỡng gọi sớm nhất có thể tới tổ 

DLS  theo số 1203 (trong giờ hành chính) để  phối hợp với bác sĩ, điều 

dưỡng và các nhân viên y tế khác ghi nhận ADR vào sổ theo dõi phản 

ứng có hại (BM 9).

-Với ADR thông thường: bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và các nhân viên y 

tế khác tự ghi chép vào sổ theo dõi phản ứng có hại (BM 9). Trường hợp 

thiếu chỗ ghi, ghi thêm thông tin rồi đính kèm vào tờ báo cáo.

- Hai tuần một lần dược sĩ xuống khoa phòng được phân công

+ Kiểm tra các bệnh án có ADR

+ Kết hợp với bác sĩ, điều dưỡng làm đầu mối kiểm tra và hoàn chỉnh 

các báo cáo ADR 
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 4: Thu thập ADR

- ADR nghiêm trọng: dược sĩ phụ trách (PL8) thu ngay báo cáo ADR. 

- ADR thông thường: thu vào ngày 25-28 hàng tháng . Điều dưỡng nộp sổ 

ADR tại tổ DLS. Dược sĩ phụ trách (PL 08) sẽ thu lại 2 liên (màu trắng và 

màu vàng), ghi tổng số báo cáo ADR của từng khoa vào biểu mẫu BM10).

- Dược sĩ phụ trách nhập dữ liệu vào phần mềm của khoa Dược trong 

vòng 1 tháng sau khi thu báo cáo

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 5: Thẩm định tại cơ sở

Cán bộ thẩm định ( 01 bác sĩ trung tâm dị ứng, 01 dược sĩ thông tin 

thuốc)

- Thẩm định ADR nghiêm trọng theo thang điểm Naranjo (BM11) trong 

vòng 3 ngày sau khi thu thập.

-Ghi kết quả thẩm định vào mục D của biểu mẫu BM8
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 6: Tổng hợp ADR

-Dược sĩ chuyên trách tổng hợp số lượng ADR trong toàn bệnh viện 

theo tháng  trước ngày 05 của tháng kế tiếp để gửi tổ dược chính.

- Hàng tháng dược sĩ chuyên trách về ADR làm báo cáo sơ bộ ADR 

(theo khoa, theo thuốc, các ADR nghiêm trọng), báo cáo Ban Giám đốc 

Bệnh viện, lãnh đạo khoa Dược, các khoa lâm sàng trước ngày 08 của 

tháng kế tiếp. (BM 12)

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 7: Gửi trung tâm thông tin thuốc và ADR quốc gia

- Dược sĩ chuyên trách gửi báo cáo ADR đến trung tâm DI và ADR quốc 

gia.

-Hình thức gửi: gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, qua thư điện tử 

(di.pvcenter@vnn.vn), gửi trực tuyến (http://canhgiacduoc.org.vn), fax 

(04.3.9335642), điện thoại (04.3.9335618).

-Thời gian gửi

+Với các ADR nghiêm trọng gây tử vong và đe dọa tính mạng: gửi về 

trung tâm trong vòng 7 ngày từ khi thu thập ADR.

+Với các ADR nghiêm trọng không gây tử vong hoặc đe dọa tính 

mạng: gửi về trung tâm trong vòng 15 ngày từ khi thu thập ADR.

+Với các ADR thông thường: gửi về trung tâm hàng tháng trước ngày 

05 của tháng kế tiếp 
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 8: Nhận phản hồi

- Với các ADR nghiêm trọng:   nhận phản hồi  từ trung tâm ADR và DI 

quốc gia.

- Với các ADR thông thường: nhận báo cáo tổng kết năm từ trung tâm 

ADR và DI quốc gia 

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

Bƣớc 9: Gửi cảnh báo tới các khoa phòng

- Dược sĩ chuyên trách ADR gửi phản hồi  của trung tâm ADR và DI quốc 

gia đến Đơn vị  Thông tin thuốc

-Dược sĩ thông tin thuốc cập nhật thông tin cảnh báo tới các khoa lâm 

sàng trong bệnh viện

Bƣớc 10: Lƣu báo cáo ADR

-Dược sĩ chuyên trách lưu các báo cáo ADR 5 năm.

-Dược sĩ thông tin thuốc lưu các phản hồi từ trung tâm ADR và DI quốc 

gia 5 năm
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QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR MỚI

QUY TRÌNH THU THẬP BÁO CÁO PHẢN 

ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC CUỐI.doc

PHẦN MỀM BÁO CÁO ADR

Quy trinh ADR lan cuoi.doc
Quy trinh ADR lan cuoi.doc
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KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

1. Số lƣợng báo cáo: Chỉ trong 3 tháng sau khi thực hiện theo quy 

trình mới, kết hợp với tiến hành thu thập tích cực ADR tại trung tâm 

Dị ứng chúng tôi đã thu được 96 báo cáo (TB:32 báo cáo/tháng) 

gấp 2,5 lần so với năm 2012 (150 báo cáo = 13 báo cáo/tháng)

2. Chất lƣợng báo cáo: về sơ bộ chất lượng sẽ tăng lên do có sự 

phối hợp giữa bác sĩ, dược sĩ trong công tác ghi chép báo cáo, và 

quy trình báo cáo đã được gửi kèm công văn tới các khoa lâm 

sàng

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

3. Gửi trung tâm ADR

- 100 % các báo cáo thu được đã gửi trung tâm ADR quốc gia

- Thời gian gửi: rút ngắn thời gian gửi báo cáo từ khoa Dược lên 

trung tâm ADR

+ T7-T9/2013: ADR nghiêm trọng gửi đến trung tâm trong vòng 7 

ngày, ADR thông thường gửi vào đầu tháng kế tiếp

+ Năm 2012: gửi tất cả báo cáo vào đầu năm 2013, kéo dài thời gian 

trì hoãn tối đa 403 ngày
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Xin chân thành cảm ơn!


