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Phần 1. Cơ sở pháp lý

1. Luật Dược năm 2005 qui định phản ứng có hại của thuốc

2. Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 22/2011/TT-BYT

Nhiệm vụ của khoa Dược:

Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử

dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi,

báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong

muốn của thuốc

Phần 1. Cơ sở pháp lý

3. Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 23/2011/TT-BYT

+ Thầy thuốc phải thông báo tác dụng không

mong muốn của thuốc cho điều dưỡng chăm sóc theo

dõi và người bệnh (hoặc gia đình người bệnh).

+ Theo dõi đáp ứng của người bệnh khi dùng thuốc và

xử lý kịp thời các tai biến do dùng thuốc.

+ Báo cáo phản ứng có hại của thuốc cho khoa Dược

ngay khi xảy ra theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư
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Phần 2. Cơ sở thực tiễn

• Từ nhiều năm qua tiêu chí có theo dõi và báo cáo

thường xuyên tác dụng không mong muốn của thuốc

về Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi

phản ứng có hại của thuốc đã được đưa vào Bảng

kiểm tra bệnh viện hằng năm của Bộ Y tế

Phần 2. Cơ sở thực tiễn

• Ƣu điểm: Số lượng báo cáo về phản ứng có hại của thuốc

tăng từng năm góp phần cho công tác quản lý sử dụng

thuốc

• Nhƣợc điểm:

+ Chưa có hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của nhân viên y tế

khi gặp phản ứng có hại của thuốc

+ Nhiều báo cáo chưa cụ thể và chính xác gây khó khăn cho

việc phân tích đánh giá.
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1 . Điều dƣỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên

(phát hiện và xử trí ADR) 

Phần 3. Giám sát phản ứng có hại của thuốc

2. Bác sỹ

(giám sát, phát hiện, xử trí và đánh giá ADR)

3. Dƣợc sỹ (phát hiện, cung cấp thông tin, 

hƣớng dẫn bác sỹ/điều dƣỡng hoặc trực tiếp 

viết báo cáo ADR)

Điều dưỡng

1. Giám sát:

+ Theo dõi phát hiện bất thường của người bệnh

+ Thông báo cho bác sỹ và khoa dược (nếu có)

+ Ghi lại các thông tin liên quan tới thuốc

+ Giữ lại vỏ bao bì thuốc, vỉ thuốc 

2. Xử trí ADR: 

+ Theo đúng y lệnh của bác sỹ điều trị

+ Theo dõi bất thường của người bệnh trong quá trình tiếp theo

+ Trường hợp khẩn cấp có thể ngừng sử dụng thuốc trước khi 

thông cáo cho bác sỹ.
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Bác sỹ
1. Giám sát:

- Kiểm tra những điểm chú ý trước kê đơn

- Hướng dẫn ĐD viên, HS viên, KTV theo dõi phát hiện ADR

2. Phát hiện: 

- Phát hiện bất thường của người bệnh

- Kiểm tra tất cả các thuốc đã sử dụng

- Kiểm tra chất lượng cảm quan mẫu lưu

- Kiểm tra một số thông tin khác

3. Xử trí: 

- Đánh giá mức độ nghiêm trọng để có quyết định phù hợp

4. Đánh giá ADR thang phân loại của Tổ chức Y tế thế giới hoặc

thang điểm của Naranjo (tùy điều kiện chuyên môn)
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Dược sỹ

1. Phát hiện ADR thông qua bệnh án hoặc trong quá trình duyệt

thuốc

2. Trao đổi với bác sĩ điều trị nếu phát hiện ADR khi thực hiện

hoạt động dược lâm sàng tại khoa phòng để có biện pháp xử

trí phù hợp

3. Cung cấp thông tin về thuốc và xử trí ADR

4. Hướng dẫn, hỗ trợ bác sĩ và điều dưỡng viên hoặc trực tiếp

hoàn thiện đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết trong

mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc.
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Phần 4. Hƣớng dẫn báo cáo phản ứng 

có hại của thuốc

1. Đối tƣợng viết báo cáo

- Người trực tiếp viết báo cáo ADR là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng

viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên và các cán bộ y tế khác.

- Khuyến khích nhiều người cùng tham gia viết hoàn thiện báo cáo.

2. Các trƣờng hợp cần báo cáo

Báo cáo tất cả các biến cố bất lợi xảy ra trong quá trình điều trị

nghi ngờ là phản ứng có hại gây ra bởi:

- Thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế.

- Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, dược liệu, vị thuốc y học cổ

truyền
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Phần 4. Hƣớng dẫn báo cáo phản ứng 

có hại của thuốc

3. Thời gian báo cáo

- Sớm nhất có thể và không quá 7 ngày đối với Báo cáo phản

ứng có hại nghiêm trọng gây tử vong hoặc đe dọa tính mạng

người bệnh

- Trong vòng 15 ngày đối với Báo cáo phản ứng có hại nghiêm

trọng còn lại

- Hằng tháng đối với Báo cáo phản ứng có hại không nghiêm

trọng

4.  Các hình thức gửi báo cáo: Gửi qua bưu điện hoặc Gửi qua    

thư điện tử, báo cáo ADR trực tuyến, fax, điện thoại trực tiếp. 
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Phần 4. Hƣớng dẫn báo cáo phản ứng 

có hại của thuốc

4. Nguyên tắc viết báo cáo

- Hoàn thành mẫu báo cáo với đầy đủ thông tin nhất có được từ   

bệnh án.

- Sử dụng một bản báo cáo riêng cho mỗi người bệnh.

- Trường hợp dùng thuốc để điều trị ADR nhưng lại gây ra một   

ADR khác cho người bệnh nên tách thành một báo cáo riêng.

- Chữ viết rõ ràng, viết chính xác tên thuốc, hạn chế viết tắt

- Điền thông tin chính xác, thống nhất, tránh mâu thuẫn giữa các  

thông tin trong báo cáo.
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Phần 5. Phản hồi báo cáo 

1. Khi nhận được báo cáo ADR, Trung tâm DI &ADR sẽ gửi thư 

phản hồi tới đơn vị/cá nhân đã gửi báo cáo.

2. Định kỳ hàng năm, Trung tâm DI &ADR tổ chức tổng kết,      

phân loại báo cáo ADR, gửi báo cáo tổng kết công tác báo cáo     

ADR về Bộ Y tế, các Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa    

bệnh. 

3.Trong trường hợp cần phản hồi nhanh, đặc biệt với các ADR    

nghiêm trọng, Trung tâm DI &ADR sẽ nhanh chóng tiến hành 

thu thập thông tin và thẩm định để gửi phản hồi cho cán bộ y   

tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã gửi  báo cáo.
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Kết luận
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Hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc cần sự tham gia tích cực

và có trách nhiệm của bác sỹ, dược sỹ và điều dưỡng viên để đạt được

mục tiêu: 

•Nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn trong sử dụng thuốc và khuyến

khích cán bộ y tế báo cáo phản ứng có hại của thuốc như là nhiệm vụ

chuyên môn trong thực hành lâm sàng và là một phần trách nhiệm, đạo

đức nghề nghiệp.

•Phát hiện sớm các vấn đề an toàn thuốc, kịp thời xử trí và chủ động thực

hiện các biện pháp dự phòng các biến cố bất lợi xảy ra trong quá trình sử

dụng thuốc trên người bệnh, tăng cường việc sử dụng thuốc hợp lý, giảm

tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong liên quan đến thuốc trong thực hành.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý 

LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý 

LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ


