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TRUNG TÂM DI&ADR TP.HCM

TRONG HỆ THỐNG

DI&ADR QUỐC GIA

TP. HCM 31/08/2011

TS. Nguyễn Quốc Bình

HOẠT ĐỘNG DI&ADR TẠI VIỆT NAM

1994:

Hoạt động thông tin thuốc và theo dõi ADR chính 

thức đƣợc triển khai tại VN bằng việc thiết lập TT 

DI&ADR phía Bắc (ĐH Dƣợc – Viện KN)

1998:

Trung tâm ADR lập (Viện KN TP.HCM phía Nam đƣợc 

thành )

Giai đoạn 1994-2005: hoạt động DI&ADR nhận đƣợc sự 

trợ giúp trực tiếp từ tổ chức SIDA của Thụy Điển

Giai đoạn 2006-2008: hoạt động DI&ADR “trầm lắng”

HOẠT ĐỘNG DI&ADR TẠI VIỆT NAM

Thực tế:  Bùng nổ thông tin

Rất nhiều thuốc đang lƣu hành (>1800 hc, >23.000 tm)

Nhu cầu:    Thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực

Yêu cầu: “Nâng cấp” hoạt động thông tin thuốc, cảnh giác dƣợc

Sự ra đời: 2009: TT DI&ADR quốc gia

2011: TT DI&ADR khu vực TP.HCM

TT DI&ADR TP.HCM

TT DI&ADR

quốc gia (2009)

TT DI&ADR khu vực

TP.HCM (2011)

Trung tâm Khu vực

Hoạt động dƣới sự chỉ đạo

Và giám sát của TT quốc gia

Khu vực đƣợc phân công:

từ Đà Nẵng trở vào 

TT DI&ADR TP.HCM
TT DI&ADR TP.HCM

CHỨC NĂNG

1. Quản lý, kiểm tra, xử lý báo cáo ADR của khu vực

2. Thẩm định phản ứng có hại của thuốc

3. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và hƣớng dẫn thực hiện an toàn 

thuốc và cảnh giác dƣợc tại các cơ sở y tế trong khu vực

4. Hỗ trợ các cơ sở y tế trong khu vực trong việc phản hồi tại chỗ 

và thực hiện các hoạt động sửa chữa và phòng ngừa các vấn 

đề liên quan tới an toàn thuốc

5. Tổ chức các khóa học đào tạo và tập huấn về an toàn thuốc và 

cảnh giác dƣợc

6. Thành lập và duy trì một mạng lƣới các đầu mối tại các cơ sở y 

tế trong khu vực về hoạt động có liên quan đến an toàn thuốc 

và cảnh giác dƣợc
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1. Tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin 

thuốc và cảnh giác dƣợc

2. Đào tạo cán bộ

3. Nghiên cứu khoa học

4. Chỉ đạo tuyến

5. Hợp tác quốc tế

6. Tƣ vấn dịch vụ

Trong khu vực đƣợc phân công

TT DI&ADR TP.HCM
NHIỆM VỤ

TỔ CHỨC TT DI&ADR TP.HCM

BỘ Y TẾ

BV CHỢ RẪY

TT DI&ADR

VĂN PHÒNG PHÒNG DI PHÒNG PC
PHÒNG

XUẤT BẢN

HỘI ĐỒNG TƢ VẤN/

THẨM ĐỊNH BC ADR

CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRUNG TÂM

Dƣợc thƣ quốc gia

Dƣợc điển

Drug Interaction Facts

Handbook on Injectable Drugs

Pediatric Dosage Handbook

CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRUNG TÂM

www.fda.gov

www.dav.gov.vn

www.vidal.fr

CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRUNG TÂM

Drug Safety and Availability

Celexa (citalopram hydrobromide)- Abnormal heart rhythms

associated with high doses of Celexa (citalopram hydrobromide)

8/24/2011 

Actos(pioglitazone) - Updated drug labels for pioglitazone-

containing medicines

8/4/2011

MỘT SỐ HĐ CỦA TT DI&ADR TP.HCM

Tập trung vào:

Kiện toàn tổ chức, nhân sự

Xây dựng bộ tài liệu công việc, tài liệu chuyên môn (SOP, mô tả CV)

Thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác DI&ADR

Tham gia tích cực, chủ động vào hoạt động bình đơn thuốc, dƣợc

lâm sàng phục vụ cho BV Chợ Rẫy

Cung cấp thông tin cảnh giác dƣợc cho hoạt động chuyên môn

của BV Chợ Rẫy

Bắt đầu triển khai hoạt động: 06/2011 Các hđ chƣa nhiều

http://www.fda.gov/
http://www.dav.gov.vn/
http://www.vidal.fr/
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/default.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm269086.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm269086.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm269086.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm269086.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm269086.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm269086.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm266555.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm266555.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm266555.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm266555.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm266555.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm266555.htm
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MỘT SỐ HĐ CỦA TT DI&ADR TP.HCM

Hoạt động bình đơn thuốc

Không kết 

hợp 2 loại 

thuôc kháng 

viêm không 

steroid với 

nhau 

(Celecoxib và 

Etodolac)

Trong bệnh lý 

Thoái hóa : 

chỉ nên dùng 

liều celecoxib 

200mg mỗi 

ngày

Bs Kê toa

MỘT SỐ HĐ CỦA TT DI&ADR TP.HCM
Hoạt động cung cấp thông tin cảnh giác dƣợc

MỘT SỐ HĐ CỦA TT DI&ADR TP.HCM

Bình đơn thuốc

Cung cấp thông tin cảnh giác dƣợc

Tƣ vấn thông tin thuốc

Hiện chỉ phục vụ hoạt động

chuyên môn của BVCR

Lâu dài: phát triển mô hình gắn kết thông tin thuốc – cảnh giác dƣợc,

dƣợc lâm sàng với hoạt động điều trị tại bệnh viện

Khẳng định vai trò của thông tin thuốc – cảnh giác dƣợc

KẾ HOẠCH HĐ THỜI GIAN TỚI

Tăng cƣờng cơ sở dữ liệu

Tổ chức tập huấn, đào tạo

Xây dựng mạng lƣới: cốt yếu để trung tâm phát triển và hoạt

động thông tin thuốc – cảnh giác dƣợc có ý nghĩa với cộng

đồng

Thành lập HĐ tƣ vấn/thẩm định báo cáo ADR

Truyền thông: Bản tin thông tin thuốc và cảnh giác dƣợc

(trang tin điện tử và bản in, 02 tháng/kỳ)

CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA 

QUÍ VỊ


