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1. Báo cáo về ADR và an toàn thuốc

 9 tháng đầu năm 2013:

- 109 ca ADR thuốc sốt rét (6,1%, 109/1800)

- 2,8% (109/3875 báo cáo ADR) của trung tâm DI&ADR

STT Tỉnh Cơ sở y tế Số báo 
cáo

Tỷ lệ 
(%)

1 Gia Lai Trung tâm y tế Phú Thiện, Gia Lai 3 2,75

2 Bình Phước Trung tâm y tế Bù Đăng, Bình Phước 26 23,85

3 Đắc Nông Trung tâm y tế huyện Đak Mil, Đắc Nông 1 0,93

4 Kon Tum Trung tâm y tế Ngọc Hồi, Kon Tum 11 10,09

5 Khánh Hòa Trung tâm y tế Khánh Vĩnh, Khánh Hòa 11 10,09

6 Ninh Thuận Trung tâm y tế Bắc Á, Ninh Thuận 18 16,51

7 Quảng Trị Trung tâm y tế Hướng Hóa, Quảng Trị 29 26,61

8 Quảng Nam Trung tâm y tế Nam Trà My, Quảng Nam 10 9,17

Tổng 109 100,0

1.1. Các cơ sở y tế có ca ADR liên quan đến thuốc

điều trị sốt rét
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ADR xảy ra trên bệnh nhân nam chiếm tỷ lệ cao hơn (với

67,9%) so với bệnh nhân nữ (32,1%)

Tần số Tỷ lệ (%)

Nam 74 67,9

Nữ 35 32,1

Tổng 109 100,0

Tỷ lệ nam : nữ 2,12

1.2. Thông tin về người bệnh

1.2.1. Theo giới tính:

1.2.2. Theo độ tuổi:

ADR ở độ tuổi 18 - 60 chiếm tỷ lệ cao nhất (56,9 

%), chưa thấy ADR trên bệnh nhi ≤ 1 tuổi + người > 60 

tuổi

Độ tuổi Tần số Tỷ lệ (%)

≤ 1 tuổi 0 0

>1 - 12 tuổi 31 28,4

>12 - 18 tuổi 16 14,7

>18 - 60 tuổi 62 56,9

> 60 tuổi 0 0

Không có thông tin 0 0

Tổng 109 100,0
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STT Tên thuốc Tần suất Tỷ lệ (%)

1 Chloroquin 17 15,6

1 Chloroquin + Primaquin 28 25,7

2

Piperaquin phosphat-

dihydroartemisinin 6 5,5

3

Piperaquin phosphat-

dihydroartemisinin + primaquin 58 53,2

Tổng 109 100,0

1.3. Thông tin về thuốc nghi ngờ gây ADR

2. Đào tạo cảnh giác dược (CGD) cho cán bộ y 

tế của chương trình PCSR

 Lớp đào tạo CGD cấp độ 2: 7/2013, 40 học viên

- Sở y tế, TT PCSR tỉnh, BV đa khoa tỉnh: Điện Biên, Lai 

Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam (6/tỉnh)

- NIMPE (9)

- TT Y tế dự phòng Hà Nội (1)



5

 Kết quả: nâng cao kiến thức và kỹ năng CGD

- Trước tập huấn: điểm <5: 16 học viên (HV), 34 HV

điểm trung bình (5-6), không HV nào đạt khá, giỏi

- Sau tập huấn: 1 HV điểm trung bình, 23 HV điểm khá, 

16 HV đạt điểm giỏi

- Nhiều HV tâm sự: lần đầu tiên họ nghe đến khái niệm

“cảnh giác dược”, những gì họ thu được từ khóa tập huấn

rất bổ ích và lý thú

3. Tham gia xây dựng đề cương hoạt động

CGD chương trình phòng chống sốt rét (gđ 2)

 Nội dung hoạt động:

- Giám sát tích cực ADR thuốc sốt rét

- Khóa đào tạo CGD trong sốt rét: 12 khóa/3 năm

- Hội thảo CGD/ chương trình PCSR

- Giám sát M&E tại thực địa

-Tài liệu hướng dẫn an toàn thuốc sốt rét
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4. Xây dựng hướng dẫn và mẫu báo cáo ADR

cho chương trình PCSR

 Đã xây dựng: 

- Mẫu báo cáo ADR của thuốc sốt rét

- Khung hướng dẫn báo cáo ADR thuốc sốt rét

 Đang tiến hành: Nội dung hướng dẫn báo cáo ADR

5. Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo về CGD

 Soạn thảo nội dung CGD trong sốt rét

 Chất lượng thuốc

 Đã gửi bản nháp lần 2 

 Đã sửa chữa theo góp ý
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6. Tham gia xây dựng hướng dẫn an toàn thuốc

chuẩn quốc gia

 Cử cán bộ tham gia ban soạn thảo và ban thư ký

 Hợp tác với Trung tâm DI&ADR: khảo sát

7. Truyền thông, bản tin/ấn phẩm định kỳ

 Bản tin CGD số 1, 2, 3, 4: 40/mỗi loại

 230 tờ rơi, 5 áp phích

 Gửi cho bộ phận liên quan của NIMPE

 Đăng 2 bài báo, 4 thông tin: www.nimpe.vn

8. Giám sát chất lượng thuốc sốt rét và kháng sinh

 Đơn vị tài trợ:

- Hội đồng Dược điển Mỹ (USP)

- Quỹ toàn cầu

 Mục tiêu:

- Đánh giá chất lượng thuốc sốt rét (SR), kháng sinh

(amoxicillin, cloxacilin): 10 tỉnh

- So sánh chất lượng thuốc tại các tỉnh có và không

có can thiệp của dự án USP từ năm 2003

http://www.nimpe.vn/
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 Kết quả:

- 422 mẫu (SR + kháng sinh)

- Phân tích sàng lọc 342 mẫu

- 12 mẫu thuốc kém chất lượng

+ 1 mẫu thuốc SR (chloroquin)

+ 11 mẫu amoxicillin

9. Nghiên cứu ký sinh trùng sót rét kháng thuốc

 Đánh giá hiệu lực DHA-PPQ, AS

 Hội thảo: ngừng sản xuất và sử dụng ART đơn chất

đường uống
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KẾT LUẬN

1. Đã gửi 109 báo cáo ADR của thuốc sốt rét

2. Đã tổ chức lớp tập huấn CGD cho 40 CB chương

trình PCSR

3. Đã tham gia xây dựng đề cương hoạt động CGD

chương trình PCSR gđ 2 (2014-2016)

4. Đã xây dựng hướng dẫn và mẫu báo cáo ADR cho

chương trình PCSR (chưa phê duyệt)

KẾT LUẬN

5. Đã gửi liệu đào tạo về CGD (bản sửa)

6. Bước đầu tham gia xây dựng hướng dẫn an toàn

thuốc chuẩn quốc gia

7. Đã phân phát bản tin CGD, áp phích, đăng 2 bài báo, 

4 thông tin trên www.nimpe.vn

8. Đã thu thập và đánh giá chất lượng thuốc sốt rét và

một số KS tại 10 tỉnh ở VN: phát hiện 12 mẫu thuốc

kém chất lượng

http://www.nimpe.vn/


10

KẾ HOẠCH NĂM 2014

1. Nghiên cứu giám sát tích cực ADR thuốc sốt rét: 

Dự kiến 5 tỉnh (Quảng Nam, Bình Phước, Ninh

Thuận, Quảng Trị, Khánh Hòa)

2. Tài liệu hướng dẫn an toàn thuốc: 20 chuyên luận

3. Đào tạo CGD trong PCSR: 4 lớp/4 tỉnh

4. Hội thảo CGD trong PCSR: 1

5. Giám sát M&E: 2 tỉnh

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


