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DỰ ÁN HỖ TRỢ HỆ THỐNG Y TẾ
HỢP PHẦN 2.1 – Tăng cƣờng các 

hoạt động Cảnh giác dƣợc

Thông tin chung về Hợp phần 2.1

• Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Dược HN

– Địa điểm thực hiện: 31 tỉnh/thành phố

– Kinh phí: Phase 1 (2012-2013): 2.933.620 USD

Phase 2 (2014-2016): ~ 3.700.000 USD

– Mục tiêu chung: Tăng cường các hoạt động Cảnh 
giác dược và thúc đẩy an toàn trong sử dụng 
thuốc
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Các mục tiêu chính của giai đoạn II

Kiện toàn mạng lƣới Cảnh giác dƣợc Quốc gia4

Duy trì và phát triển hệ thống báo cáo và phản hồi về 

cảnh giác dƣợc
5

Triển khai chƣơng trình theo dõi ADR trong các CTYT 

mục tiêu quốc gia

6

Các chỉ số trong giai đoạn II

TT Nội dung 2014 2015 2016

Impact 

indicator
Incidence of drug-related morbidity 2,7%

Outcome 

indicator

Tỷ lệ biến cố bất lợi liên quan đến thuốc 

được xử trí phù hợp
33% 43%

Programm

atic 

indicators

Số báo cáo liên quan đến các vấn đề về 

thuốc (ADR, khác) trên 1 triệu dân số 
60 70 75

Tỷ lệ % báo cáo được phản hồi sau khi 

nhận được báo cáo ADR và các vấn đề 

khác liên quan đến thuốc

60 80 90
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Khung hoạt động giai đoạn 2 (sửa đổi)
Tăng cường các hoạt 

động CGD

MT4. Kiện toàn mạng 
lưới CGD

MT5. Tăng cường hệ 
thống báo cáo tự 

nguyện

MT6. Triển khai 
chương trình theo dõi 

ADR

Hỗ trợ Hội đồng 
chuyên gia TTKV, các 

CTYT mục tiêu 

Hỗ trợ trang  tài liệu 
tra cứu cho các cơ sở 

trọng điểm

Hỗ trợ hội đồng tư vấn

Tăng cường năng lực 
chuyên môn

Phát triển các bộ công 
cụ (cơ sở dữ liệu 

TTT& phần mềm khai 
thác ADR)

Xây dựng các văn bản 
pháp quy

Tập huấn về CGD và sử 
dụng thuốc hợp lý, an 

toàn

Phản hồi thông tin 
ADR

Triển khai chương 
trình GS tích cực 

thuốc điều trị Lao

Triển khai chương 
trình GS tích cực 

thuốc điều trị Sốt rét

Triển khai chương 
trình theo dõi ADR  

của thuốc ARV

Các hoạt động giám sát và 

đánh giá (M&E)

•Củng cố mạng lưới M&E 

(phụ cấp cho cán bộ M&E, 

chi phí liên lạc)

•Hội thảo hỗ trợ các hoạt 

động của dự án và hệ thống 

M&E

•Giám sát hỗ trợ cơ sở

•Nghiên cứu đánh giá hiệu 

quả các hoạt động can thiệp

Nghiên cứu đánh giá 
sử dụng thuốc tại các 

cơ sở điều trị

Ấn phẩm, bản tin

Các hội thảo tổng kết 
hoạt động

Quản lý dự án

•Lương và phụ cấp

•Chi phí thường xuyên

•Họp quý Ban Quản lý 

Mục tiêu 4: Kiện toàn mạng lƣới Cảnh giác dƣợc 

Quốc gia

• B4.1. Hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn cho Trung 

tâm DI&ADR Quốc gia:
– Kết quả trong GĐ 1: Hội đồng đã hoạt động có hiệu quả, tư vấn kịp thời cho 

TTQG trong các hoạt động như xử lý công văn khẩn, các nghiên cứu và triển 

khai các hoạt động đào tạo, biên soạn tài liệu tập huấn, ấn phẩm tuyên truyền

– Trong GĐ 2: Tiếp tục tổ chức họp hội đồng theo quý, 

B4.2. Tập huấn về quản lý nguy cơ và kết nối hệ thống
Để bù đắp kỹ năng còn thiếu hụt, tiến tới tăng cường năng lực quản lý nguy cơ 

(risk communication, risk management) bao gồm các hoạt động đào tạo kỹ năng 

cho cán bộ, xây dựng hướng dẫn chuyên môn trong quản lý nguy cơ (bao gồm 

xử trí khi nhận được thông tin về nguy cơ, xác minh nguy cơ, tư vấn cho cơ quan 

quản lý ra quyết định can thiệp)

B4.3. Tập huấn về các phương pháp dịch tễ áp dụng trong CGD

Dựa trên tiền đề giai đoạn 1, tiến tới tăng cường năng lực phát hiện tín hiệu bao 

gồm các hoạt động: đào tạo cán bộ, xây dựng module phát hiện tín hiệu, mời 

chuyên gia tư vấn, định kỳ rà soát cơ sở dữ liệu
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Mục tiêu 4: Kiện toàn mạng lƣới Cảnh giác dƣợc 

Quốc gia

• Mục tiêu: Hỗ trợ CBYT tra cứu thông tin nhanh chóng trên LS, tăng 

cường sử dụng thuốc hợp lý, an toàn

• Thời gian: 2014-2015.

• Tổng số chuyên luận: 60 thuốc (35 thuốc/2014; 25 thuốc/2015)

– CT lao: 15 thuốc

– CT HIV/AIDS: 25 thuốc

– CT sốt rét: 20 thuốc

 Cẩm nang bao gồm các chuyên luận về từng thuốc được sử

dụng trong các CTYT. 

 Nội dung một chuyên luận thuốc bao gồm: Thông tin về dược

động học, tác dụng dược lý, chỉ định, liều dùng, tương tác thuốc, 

các chú ý khi sử dụng thuốc, các phản ứng có hại – cách xử trí

và phòng ngừa

B4.4: Biên soạn cẩm nang hƣớng dẫn sử dụng thuốc trong 3 CTYT

Mục tiêu 4: Kiện toàn mạng lƣới Cảnh giác dƣợc 

Quốc gia

• B4.5. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu lưu trữ báo cáo ADR 

quốc gia
• Duy trì hệ thống máy chủ và quản trị hệ thống

• Hoàn thiện phần mềm và hệ thống báo cáo ADR online

• B4.6. Xây dựng các văn bản, hướng dẫn chuyên môn trong hoạt

động cảnh giác dược
– Hoàn thiện hướng dẫn quốc gia về CGD

– Tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các hoạt động CGD tại cơ sở

– Áp dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng, xây dựng tài liệu thực hành CGD tốt

– Xây dựng Hướng dẫn triển khai các hoạt động thông tin thuốc tại CS diều trị và

Hướng dẫn đánh giá sử dụng thuốc trong bệnh viện
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Mục tiêu 5: Duy trì và phát triển hệ thống báo cáo và phản 

hồi về cảnh giác dƣợc

• B5.1. Hỗ trợ cho Hội đồng tư vấn chuyên môn tại các TTKV, các 

CTYT và các đơn vị trọng điểm

• B5.2. Hỗ trợ bộ tài liệu tra cứu thông tin thuốc cho các cơ sở điều 

trị
– Hỗ trợ bộ tài liệu tra cứu sử dụng thuốc cho các đơn vị trọng điểm khác trong 

hệ thống (danh mục các tài liệu tham khảo thiết yếu tại cơ sở được khuyến cáo 

trong Thông tư 31/TT-BYT)

Mục tiêu 5: Duy trì và phát triển hệ thống báo cáo và phản hồi 

B5.3: Đào tạo CGDvà an toàn thuốc trong 3 CTYT mục tiêu

 Mục tiêu: Tăng cường phát hiện, xử trí, báo cáo và dự

phòng ADR thuốc ARV

Nội dung tập huấn:

 Cảnh giác dƣợc và các phƣơng pháp chính thu thập dữ

liệu ADR của thuốc ARV

 Quản lý hệ thống theo dõi phản ứng có hại trong điều trị

HIV/AIDS

 Hƣớng dẫn phát hiện, xử trí, báo cáo và dự phòng ADR

của thuốc ARV

CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Số lƣợng lớp năm 2014: 2 lớp (45 ngƣời/lớp x 2 ngày)

Tổ chức theo cụm tỉnh (4-5 tỉnh/lớp x 6 lớp/3 năm)

Phạm vi: Sau 3 năm phủ đủ 31 tỉnh trọng điểm



6

 Mục tiêu: Tăng cường phát hiện, xử trí, báo cáo và dự

phòng ADR của thuốc điều trị lao

Nội dung tập huấn:

 Các HĐ CGD đã triển khai trong CT chống lao QG

 Các thuốc sử dụng trong Chƣơng trình Chống lao

 Hƣớng dẫn phát hiện, xử trí, báo cáo và dự phòng ADR

của thuốc điều trị lao

CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG LAO QUỐC GIA

Số lƣợng lớp năm 2014: 4 lớp (40 ngƣời/lớp x 2 ngày)

Tổ chức theo cụm tỉnh (2-3 tỉnh/lớp x 12 lớp/3 năm)

Phạm vi: Sau 3 năm phủ đủ 31 tỉnh trọng điểm

Mục tiêu 5: Duy trì và phát triển hệ thống báo cáo và phản hồi 

B5.3: Đào tạo CGDvà an toàn thuốc trong 3 CTYT mục tiêu

 Mục tiêu: Tăng cường phát hiện, xử trí, báo cáo và dự

phòng ADR của thuốc điều trị sốt rét

Nội dung tập huấn:

 Cảnh giác dƣợc trong chƣơng trình PC sốt rét

 Sử dụng thuốc sốt rét trong điều trị

 Hƣớng dẫn phát hiện, xử trí, báo cáo và dự phòng ADR

của thuốc điều trị sốt rét

CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT

Số lƣợng lớp năm 2014: 4 lớp (40 ngƣời/lớp x 2 ngày)

Tổ chức theo từng tỉnh (tập trung vào 12 tỉnh trọng

điểm trong 3 năm)

Mục tiêu 5: Duy trì và phát triển hệ thống báo cáo và phản hồi 

B5.3: Đào tạo CGDvà an toàn thuốc trong 3 CTYT mục tiêu
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Mục tiêu 5: Duy trì và phát triển hệ thống báo cáo và phản hồi 

B5.3. Tập huấn cho cán bộ y tế tại 31 tỉnh trọng điểm

 Mục tiêu: Tăng cường kiến thức và kỹ năng trong xử trí, báo cáo

và dự phòng ADR

Nội dung tập huấn:

 ADR trong thực hành lâm sàng

 Cập nhật các thông tin/văn bản an toàn thuốc mới nhất

 Hƣớng dẫn sử dụng thuốc hợp lý an toàn

1. Tại 31 tỉnh trọng điểm: Số lƣợng lớp trong 3 năm 2014 - 2016: 62 lớp 

(40 ngƣời/lớp x 2 ngày)

2. Lớp kỹ năng chuyên sâu dành cho cán bộ Đơn vị Thông tin thuốc và 

Hội đồng thuốc và điều trị

3. Lớp tập trung dành cho các bệnh viện trọng điểm

Mục tiêu 5: Duy trì và phát triển hệ thống báo cáo 

và phản hồi 

• B5.4. Phản hồi cho cá nhân báo cáo, phản hồi khẩn và phản hồi quý
– Các báo cáo ADR gửi đến TTQG sẽ được xử lý và phản hồi kết quả cho người báo 

cáo. Đây là một chỉ số quan trọng của Hợp phần 2.1

– Hàng quý, tình hình thu nhận báo cáo ADR của TTQG sẽ được tổng hợp trong báo 

cáo quý và được gửi đến các sở y tế, các cơ sở điều trị trong cả nước

– Đối với các công văn an toàn thuốc, các trường hợp ADR khẩn, TTQG tiến hành tra 

cứu y văn, xin ý kiến tư vấn của chuyên gia để đưa ra khuyến nghị đối với CQQL và 

cá nhân báo cáo

 Góp phần tăng số lượng và chất lượng báo cáo

B5.5. Nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc
Có vai trò quan trọng trong việc đánh giá việc dùng thuốc trong các cơ sở điều 

trị, cung cấp dữ liệu cho những can thiệp quản lý để đảm bảo sử dụng thuốc hợp 

lý, an toàn trên lâm sàng
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Mục tiêu 5: Duy trì và phát triển hệ thống báo cáo 

và phản hồi 

• B5.6. Xuất bản ấn phẩm truyền thông
– Thiết kế poster leaflet dành cho ba CTYT mục tiêu

– Xuất bản bản tin Cảnh giác dược gửi tới các cơ sở điều trị trong cả nước

B5.7. Hội thảo tổng kết chia sẻ kinh nghiệm
Hội thảo dành cho 3 CTYT mục tiêu

Hội thảo khởi động phase 2

Hội thảo tổng kết dự án

Mục tiêu 6: Triển khai chƣơng trình theo dõi ADR 

trong các CTYT mục tiêu quốc gia

• GĐ 1: Triển khai chương trình theo dõi tích cực các thuốc sử 

dụng trong CTYT mục tiêu: Chương trình chống Lao

• Dự kiến GĐ 2: Tiếp tục triển khai theo dõi tích cực ADR trong 

chương trình phòng chống sốt rét

• Qua đó, tần xuất xuất hiện của các phản ứng có hại điển hình 

sẽ được xác định, góp phần cung cấp dữ liệu phục vụ cho 

các quyết định điều chỉnh phác đồ và hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các chương trình y tế quốc gia.

• Tiến hành hoạt động theo dõi ADR theo phương pháp báo 

cáo tự nguyện có chủ đích trong chương trình phòng chống 

HIV/AIDS
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Các hoạt động theo dõi và đánh giá (M&E)

• E21.1: Thiết lập mạng lưới M&E

– GĐ1: Xây dựng mạng lưới 164 cán bộ M&E tại 31 tỉnh trọng điểm, 

– GĐ 2: Theo yêu cầu của nhà tài trợ và nhu cầu thực tế, số lượng 

cán bộ M&E sẽ được điều chỉnh tại các tỉnh, chương trình y tế và 

bệnh viện để triển khai hoạt động được thuận lợi hơn

• E21.2. Hỗ trợ chi phí trao đổi thông tin trong mạng lưới M&E

– Hỗ trợ chi phí liên lạc cho các cơ sở trọng điểm

– Họp quý M&E

• E21.3. Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở

– Giám sát tại một số tỉnh trong tổng số 31 tỉnh trọng điểm

– Giám sát tại các cơ sở trong CTYT mục tiêu QG (HIV/AIDS và Sốt 

rét)

• E21.4. Nghiên cứu về tỷ lệ biến cố bất lợi liên quan đến thuốc

– Đây là nghiên cứu cung cấp Impact indicator, được thực hiện 

vào Y1 và Y5

– GĐ 1: Đã thực hiện nghiên cứu tại 16 BV trọng điểm, kết quả số 

ca nhập viện có liên quan đến sử dụng thuốc là 3,4% 

– GĐ 2: Nghiên cứu được triển khai vào 2016 để hỗ trợ việc đánh 

giá hiệu quả các hoạt động của dự án

• E23.5. Nghiên cứu về tỷ lệ biến cố bất lợi liên quan đến thuốc được 

xử trí phù hợp 

– GĐ 1: Đã thực hiện nghiên cứu tại 16 BV trọng điểm với tỷ lệ 

biến cố ghi nhận được là 23.0%

– GĐ 2: Được thực hiện vào năm 2014 và 2016 để góp phần đánh 

giá tác động của các hoạt động trọng tâm

Các hoạt động theo dõi và đánh giá (M&E)
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Các hoạt động theo dõi và đánh giá (M&E)

• E23.6. Nghiên cứu về gánh nặng kinh tế liên quan đến các biến 

cố bất lợi của thuốc

– Lần đầu tiên một nghiên cứu cung cấp thông tin về gánh nặng 

kinh tế liên quan đến biến cố bất lợi

– Góp phần đánh giá thiệt hại và từ đó nâng cao nhận thức của 

CBYT trong sử dụng thuốc và báo cáo ADR

• E23.7. Khảo sát Kiến thức – Thái độ - Hành vi (Knowledge -

Attitude – Practice (KAP)) về cảnh giác Dược của các cán bộ y tế.

– Đánh giá thực trạng về kiến thức, thái độ và thực hành của 

bác sĩ và y tá về báo cáo ADR tại các bệnh viện trọng điểm.

– Tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới công tác báo cáo ADR của 

cán bộ y tế tại các bệnh viện trọng điểm.

LOGO

Hợp phần 2.1 – Tăng cƣờng các

hoạt động Cảnh giác dƣợc


