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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trẻ em là một đối tượng bệnh nhân đặc biệt. Độ an toàn của thuốc sử dụng 

trên trẻ em là một mối quan tâm lớn của hoạt động Cảnh giác Dược. Trẻ em thường 

không được lựa chọn đưa vào các thử nghiệm lâm sàng nên thông tin của phần lớn 

các thuốc hiện có chủ yếu dựa trên kết quả từ các thử nghiệm tiến hành trên người 

lớn. Dữ liệu về độ an toàn của thuốc trên trẻ em còn hạn chế, thiếu dạng thuốc sử 

dụng chuyên biệt và việc sử dụng thuốc ngoài chỉ định là những vấn đề nổi bật còn 

tồn tại trong sử dụng thuốc trên trẻ em. Đây cũng là những yếu tố làm tăng nguy cơ 

dẫn đến phản ứng có hại của thuốc (ADR) trên đối tượng này [37], [68]. Kết quả 

thống kê cho thấy tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do ADR được ghi nhận lên tới 2% [17]. 

Để cải thiện tình trạng thiếu thông tin về hiệu quả và độ an toàn của thuốc 

trên trẻ em, các nhà sản xuất dược phẩm được khuyến khích thực hiện các thử 

nghiệm lâm sàng của thuốc trên bệnh nhi nếu thuốc đó thực sự cần thiết sử dụng 

trên trẻ [37], [57]. Tuy nhiên, những nghiên cứu này có một số hạn chế như thời 

gian tiến hành nghiên cứu ngắn, cỡ mẫu nhỏ và ít có nghiên cứu đánh giá về độ an 

toàn của thuốc. Vì vậy, báo cáo ADR sau khi lưu hành trên thị trường vẫn tiếp tục là 

nguồn dữ liệu chính cung cấp các dữ liệu về an toàn thuốc trong Nhi khoa [37]. Tuy 

nhiên cần phải nhắc đến hạn chế lớn nhất gặp phải với báo cáo tự nguyện là tình 

trạng báo cáo thấp hơn so với thực tế (underreporting) [35], [65]. Nhận thức và thái 

độ của cán bộ y tế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động 

báo cáo ADR [39], [47]. 

Trong bối cảnh đó, chúng tôi thực hiện đề tài “Khảo sát tình hình báo cáo 

ADR trên bệnh nhi trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia và tìm hiểu nhận thức, thái độ của 

cán bộ y tế đối với hoạt động Cảnh giác Dược tại một bệnh viện chuyên khoa nhi” 

với mục tiêu:  

1. Mô tả đặc điểm báo cáo ADR trên đối tượng bệnh nhi ghi nhận trong Cơ 

sở dữ liệu Quốc gia trong vòng ba năm 2010 – 2012. 

2. Khảo sát nhận thức, thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động Cảnh giác 

Dược tại một bệnh viện chuyên khoa nhi là Bệnh viện Nhi Trung Ương. 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 

Có hai hướng tiếp cận trong thực hành lâm sàng được cho là tốt cho trẻ em 

nhưng lại dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Thứ nhất là sử dụng cho trẻ 

em những loại thuốc dành cho người lớn với suy nghĩ bất kỳ thuốc nào sử dụng điều 

trị cho người lớn đều có thể sử dụng cho trẻ em với các điều kiện tương tự ngay cả 

khi không có nghiên cứu về việc dùng thuốc trên trẻ em, không có cơ sở khoa học 

để thiết lập chế độ liều ngoài việc hiệu chỉnh liều dựa trên cân nặng và không có 

thông tin về sự khác nhau về đáp ứng giữa trẻ em và người lớn với thuốc. Thứ hai là 

bảo vệ trẻ em quá mức trước những tình huống không rõ ràng và chắc chắn. Điều 

này dẫn tới việc không tuyển chọn trẻ vào các nghiên cứu mặc dù những nghiên cứu 

này có thể giúp cải thiện việc điều trị trên bệnh nhi. Trên thực tế, việc sử dụng thuốc 

trên trẻ em với những hiểu biết không đầy đủ đã gây ra nhiều bi kịch trong điều trị 

[37].  

1.1. Trẻ em và những thay đổi về dƣợc động học và dƣợc lực học của thuốc 

Trọng lượng, cấu tạo và sự hoàn thiện các cơ quan bài tiết thuốc trong cơ thể 

có ảnh hưởng lớn đến quá trình dược động học của trẻ em. Việc dự đoán ảnh hưởng 

của quá trình phát triển và hoàn thiện của trẻ đến dược lực học của thuốc gặp nhiều 

khó khăn do những dữ liệu về thay đổi liên quan giữa độ tuổi và thụ thể của thuốc 

hiện còn rất hạn chế [23]. 

1.1.1. Thay đổi dƣợc động học của thuốc trên trẻ em 

a. Hấp thu thuốc 

 Đường uống 

- PH dạ dày của trẻ cao do lượng acid clohydric chưa được bài tiết đầy đủ 

[4], [9], [30], [52], [55]. Chỉ sau 1 tuổi, lượng acid dạ dày mới tăng lên và dần đạt 

mức tương đương người lớn. Do đó, các thuốc uống không bền trong môi trường 

acid như kháng sinh β-lactam cần dùng liều thấp hơn; trong khi các thuốc acid yếu 

như phenobarbital và phenytoin cần liều cao hơn khi sử dụng trên trẻ nhỏ [57]. 

- Thời gian tháo rỗng dạ dày của trẻ kéo dài hơn nên các thuốc hấp thu chủ 

yếu ở dạ dày có thể có mức độ hấp thu lớn hơn so với dự đoán và các thuốc hấp thu 
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ở ruột non có thể không đạt được hiệu quả điều trị [23]. Sau từ 6-8 tháng, thời gian 

tháo rỗng dạ dày của trẻ đạt mức gần giống với người lớn [52], [55]. 

- Nhu động ruột của trẻ nhỏ mạnh hơn nên làm giảm thời gian lưu thuốc tại 

ruột và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu các thuốc tác dụng kéo dài [4]. 

 Đường tiêm bắp  

Hấp thu thuốc sau khi tiêm bắp phụ thuộc vào khối lượng cơ và lưu lượng 

máu đến tổ chức bắp thịt [23]. Trẻ nhỏ có khối lượng cơ bắp thấp nên hấp thu thuốc 

có nhiều bất thường và khó dự đoán. Trong trường hợp việc tưới máu được đột ngột 

cải thiện, lượng thuốc vào vòng tuần hoàn có thể tăng cao đột ngột và tăng độc tính 

của thuốc. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi sử dụng các thuốc như glycosid tim, 

kháng sinh aminoglycosid và thuốc chống co giật [23]. Đường tiêm bắp có thể gây 

đau và khó tính toán sinh khả dụng để xác định liều chính xác [4].  

 Đưa thuốc qua da 

Da của trẻ em mỏng nên có khả năng hấp thu thuốc cao hơn so với người lớn 

và có thể làm tăng nguy cơ gặp ADR. Một số chế phẩm bôi ngoài da chứa prilocain 

và lidocain được khuyến cáo không sử dụng trên trẻ sinh thiếu tháng do prilocain có 

thể được hấp thu đáng kể và gây methemoglobin. Corticoid dạng bôi ngoài da hay 

nhỏ mũi cần sử dụng thận trọng trên trẻ em do có thể được hấp thu tương đương 

như khi sử dụng đường toàn thân và gây hội chứng Cushing [4]. 

b. Phân bố thuốc 

Trẻ sơ sinh có 70-75% trọng lượng cơ thể là nước, trong đó 40% là dịch 

ngoại bào so với tỷ lệ tương ứng ở người lớn là 50-60% và 20% [23], [52]. Tổng 

lượng nước trong cơ thể và tỷ lệ dịch ngoại bào so với trọng lượng cơ thể giảm dần 

theo độ tuổi. Các thuốc có hệ số lipid/nước lớn có thể tích phân bố ít khác biệt giữa 

trẻ nhỏ và người lớn trong khi các thuốc tan nhiều trong nước có sự khác biệt rõ rệt 

[4]. Do đó, để đạt được nồng độ tương đương trong huyết tương, các thuốc tan 

nhiều trong nước như aminoglycosid khi sử dụng trên trẻ nhỏ cần liều (tính theo 

mg/kg cân nặng) cao hơn [4].   
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Một yếu tố khác ảnh hưởng đến phân bố thuốc là liên kết thuốc-protein huyết 

tương. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nồng độ albumin và α1 acid glycoprotein thấp hơn 

so với người lớn nên có liên kết của nhiều loại thuốc với các protein này giảm như 

thuốc tê, diazepam, phenytoin, ampicilin và phenobarbital. Nồng độ thuốc tự do 

tăng có thể làm tăng tác dụng cũng như tăng độc tính của thuốc [23]. Đến sau 1 

tuổi, nồng độ protein huyết tương của trẻ đạt mức của người lớn [52]. 

Sự liên kết của thuốc với các mô khác nhau của cơ thể thay đổi theo độ tuổi. 

Ví dụ, digoxin liên kết với hồng cầu ở trẻ sơ sinh cao hơn so với người lớn có thể 

do số lượng vị trí liên kết ở hồng cầu cao hơn ở trẻ sơ sinh [52].  

c. Chuyển hóa thuốc 

Gan là cơ quan chính thực hiện chức năng chuyển hóa thuốc. Hầu hết các 

thuốc được chuyển hóa tại gan từ các chất thân lipid thành các hợp chất phân cực 

hơn và dễ bị thải trừ qua thận [52]. Do hệ enzym ở trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên tốc 

độ chuyển hóa thuốc của trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sơ sinh yếu hơn rõ rệt so với người lớn 

dẫn đến thời gian bán thải của thuốc kéo dài hơn [4], [68]. Sự hoàn thiện các hệ 

enzym theo lứa tuổi có sự dao động mạnh và chưa có dữ liệu nghiên cứu đầy đủ về 

quy luật này [4].  

Ngoài ra, đối với một số thuốc, con đường chuyển hóa thứ yếu ở người lớn 

lại đóng vai trò là con đường chuyển hóa chủ yếu ở trẻ em để bù trừ cho sự thiếu 

hụt các con đường chuyển hóa khác. Ví dụ, paracetamol được chuyển hóa ở người 

lớn chủ yếu qua con đường glucuronid hóa nhưng do thiếu enzym này nên thuốc 

được chuyển hóa chủ yếu theo con đường liên hợp với sulfat ở trẻ em [4], [55]. 

d. Thải trừ thuốc qua thận 

Con đường chính thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể là thận [4], [52]. Ở trẻ sơ sinh, 

cấu tạo và chức năng của thận chưa hoàn chỉnh nên khả năng bài tiết của thận hạn 

chế [30]. Trẻ sơ sinh dưới 1 tuần tuổi đòi hỏi khoảng thời gian dùng thuốc kéo dài 

hơn [55]. Khả năng lọc cầu thận của trẻ dưới 6 tháng tuổi kém hơn so với người lớn 

nhưng có thể bù trừ do quá trình tái hấp thu tại ống thận cũng giảm sút rõ rệt. Cần 

đặc biệt lưu ý khi sử dụng những thuốc có phạm vi điều trị hẹp trên trẻ em để tránh 
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quá liều và cần kéo dài khoảng cách đưa thuốc để thận kịp đào thải thuốc, tránh 

hiện tượng tích lũy thuốc. Thông thường, sau 8 tháng tuổi, chức năng bài tiết của 

thận của trẻ sẽ đạt được mức của người lớn [4]. 

1.1.2. Thay đổi dƣợc lực học của thuốc trên trẻ em 

Những dữ liệu về thay đổi dược lực học của thuốc trên trẻ em trong quá trình 

phát triển hiện còn rất hạn chế [68]. Dược động học và dược lực học có mối liên 

quan lẫn nhau như sự thay đổi về liên kết protein huyết tương hay khả năng thâm 

nhập mô có thể dẫn đến sự thay đổi nồng độ thuốc dẫn đến thay đổi đáp ứng của cơ 

thể với thuốc [55]. Sự phát triển và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể và số lượng 

receptor có sự thay đổi lớn theo độ tuổi và có ảnh hưởng đến sự đáp ứng của cơ thể 

với thuốc. Ví dụ, ở trẻ nhỏ các receptor opioid phát triển nhiều tại tủy xương và cầu 

não là những nơi có trung tâm hô hấp và tim mạch so với các phần khác của não bộ. 

Kết quả quan sát lâm sàng cho thấy tỷ lệ cao suy hô hấp và chậm nhịp tim ở những 

trẻ sơ sinh sử dụng opioid để giảm đau [68]. 

Một ví dụ khác liên quan đến sự khác biệt dược lực học trong quá trình phát 

triển là đáp ứng cao hơn với thuốc ức chế miễn dịch ciclosporin ở trẻ sơ sinh. Nồng 

độ thuốc sử dụng trên trẻ sơ sinh tại đó ức chế 50% bạch cầu đơn nhân máu ngoại vi 

chỉ bằng một nửa so với người lớn. Cơ chế chính xác để giải thích cho hiện tượng 

này còn chưa được biết rõ [68]. Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với một số thuốc và tình 

trạng ngộ độc đã được ghi nhận như phản ứng rối loạn trương lực cơ cấp tính hoặc 

co giật liên quan đến việc sử dụng metoclopramid và pronclorperazin (thuốc đối 

kháng dopamin 2); phản ứng tăng thân nhiệt quá mức với thuốc kháng cholinergic 

như atropin, scopolamin và tăng nguy cơ ngừng tim đột ngột đã được ghi nhận ở trẻ 

mắc loạn nhịp nhanh trên thất được điều trị bằng verapamil [68]. 

1.2. Những tồn tại trong việc sử dụng thuốc trên trẻ em 

Trẻ em thường không được lựa chọn là đối tượng của các thử nghiệm lâm 

sàng. Do đó, nhiều thuốc có rất ít thông tin về hiệu quả và độ an toàn trên trẻ em 

nhưng đã được sử dụng rộng rãi trong Nhi khoa. Dữ liệu về độ an toàn của thuốc 

còn hạn chế, thiếu các nghiên cứu trên đối tượng này, thiếu dạng thuốc sử dụng 
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chuyên biệt và việc sử dụng thuốc ngoài chỉ định (off-label) là những vấn đề nổi bật 

còn tồn tại về vấn đề sử dụng thuốc trên trẻ em [37], [68]. 

1.2.1. Tình trạng thiếu dữ liệu về an toàn thuốc và sử dụng thuốc ngoài chỉ 

định trên trẻ em 

Không phải loại thuốc nào hiện được sử dụng trên trẻ em đều đã được tiến 

hành thử nghiệm trên đối tượng này và có đầy đủ thông tin về hiệu quả cũng như độ 

an toàn của thuốc. Việc dùng thuốc cho trẻ em trong trường hợp này được gọi là 

dùng thuốc ngoài chỉ định được cấp phép, bao gồm việc kê đơn với liều lượng, cách 

dùng và chỉ định khác với mô tả trong tờ hướng dẫn sử dụng [17], [57], [68]. Tình 

trạng sử dụng thuốc ngoài chỉ định cho trẻ em diễn ra phổ biến là hậu quả của việc 

cán bộ y tế đưa ra quyết định sử dụng thuốc dựa trên kinh nghiệm, ý kiến của 

chuyên gia hay suy luận dược lý khi thiếu thông tin về giới hạn liều dùng theo độ 

tuổi và các tác dụng bất lợi có thể gặp phải khi sử dụng thuốc [17], [44], [68].  

Một số biện pháp đã được đưa ra để cải thiện tình hình sử dụng thuốc ngoài 

chỉ định trên trẻ em bao gồm khuyến khích các nhà sản xuất dược phẩm thực hiện 

thêm các thử nghiệm lâm sàng [37], [57]. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang tập 

trung thiết lập hướng tiếp cận tốt hơn đối với các thuốc cho trẻ em tại các quốc gia 

đang phát triển [57]. Tuy đã có thêm những nghiên cứu được tiến hành trên đối 

tượng trẻ em trong thời gian gần đây, những nghiên cứu này có một số hạn chế như 

thời gian tiến hành ngắn, cỡ mẫu nhỏ và ít đánh giá độ an toàn của thuốc. Do đó, 

báo cáo ADR sau khi lưu hành trên thị trường hiện vẫn tiếp tục là nguồn chính cung 

cấp các dữ liệu về an toàn thuốc trong Nhi khoa [37]. 

1.2.2. Thiếu dạng thuốc sử dụng cho trẻ em 

Công thức bào chế phù hợp luôn là một vấn đề khó khăn trong sản xuất 

thuốc cho trẻ em. Thuốc dành cho trẻ em cần sử dụng các loại tá dược đặc biệt để 

hòa tan dược chất rắn thành dạng thuốc lỏng, chất bảo quản để ổn định hay các chất 

tạo ngọt và che giấu mùi vị khó chịu của dược chất. Điều này làm cho việc tạo ra 

công thức bào chế thuốc dành riêng cho trẻ em thường tốn kém và gây nhiều khó 

khăn cho nhà sản xuất. Ngoài ra, các thuốc dạng lỏng thường khó bảo quản hơn các 
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dạng thuốc rắn và có tuổi thọ ngắn hơn [37]. Do thiếu các thuốc dành riêng cho trẻ 

nhỏ, dược sĩ, nhân viên y tế chăm sóc trẻ và cha mẹ đôi khi tự tạo ra các chế phẩm 

thuốc sử dụng cho trẻ mà không có thông tin về sinh khả dụng, tương tác thuốc – 

thức ăn hoặc với chất lỏng sử dụng để pha chế [37], [57], [68]. Một số dạng bào chế 

rắn phù hợp cho bệnh nhân nhi cũng đã được phát triển như dạng bột, dạng hạt cốm. 

Tuy nhiên, những dạng thuốc này không phải lúc nào cũng sẵn có với mọi loại 

thuốc sử dụng trên trẻ em. Một nghiên cứu tại Úc cho thấy 22-27% thuốc chỉ định 

cho bệnh nhân nhi thiếu dạng bào chế phù hợp [62]. Trong một số trường hợp, việc 

sử dụng cho trẻ em những thuốc của người lớn bằng cách pha loãng thuốc dạng 

dung dịch, bẻ nhỏ hoặc nghiền nát thuốc dạng rắn để sử dụng với lượng nhỏ hoặc 

dùng cùng thực phẩm có thể dẫn đến các sai sót về đường dùng, tốc độ tiêm truyền, 

sai sót trong việc tính toán liều và pha loãng. Đối với một số dạng thuốc rắn, việc bẻ 

nhỏ hoặc nghiền nát có thể gây phá hủy cấu trúc của chế phẩm ảnh hưởng đến việc 

giải phóng hoạt chất và điều trị cho bệnh nhi [68]. 

Ngoài ra, trong các chế phẩm thương mại của thuốc ngoài dược chất chính 

còn chứa các tá dược như chất bảo quản, dung môi hòa tan… Mặc dù hầu hết các tá 

dược không gây ảnh hưởng đến người dùng, đặc biệt người lớn nhưng ADR liên 

quan đến một số tá dược đã được ghi nhận trên trẻ em [55]. Năm 1937, elixir chứa 

sulphanilamid sử dụng dung môi diethylen glycol đã gây tử vong trên 100 bệnh 

nhân tại Mỹ, phần lớn trong đó là trẻ em [29]. Dung môi này tiếp tục gây bùng phát 

các ca tử vong ở trẻ em điều trị bằng xiro chứa paracetamol tại Nam Phi năm 1967 

[13], tại Bangladesh năm 1990 [32], Ấn Độ năm 1998 [56] và tại Nigeria năm 1990 

[46] và năm 2008 [12]. 

1.2.3. ADR ghi nhận trên trẻ em trong lịch sử Y khoa và từ các nghiên cứu 

Năm 1959, hội chứng xanh xám dẫn đến tử vong liên quan đến việc dùng 

liều cao cloramphenicol trên trẻ sơ sinh đã được mô tả với các biểu hiện nôn mửa, 

suy hô hấp, chướng bụng, tiêu chảy, hạ thân nhiệt, xanh tái thậm chí gây tử vong 

[15], [23]. Trẻ sơ sinh có thể tích lũy cloramphenicol với nồng độ rất cao trong mô 

do chức năng của chuyển hóa thuốc theo con đường liên hợp của gan còn kém [55]. 
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Năm 1961, dị tật phát triển chi được phát hiện trên trẻ sơ sinh của các bà mẹ 

dùng thalidomid để điều trị buồn nôn và mất ngủ trong thai kỳ. Thalidomid sau đó 

đã bị rút khỏi thị trường [41]. 

Năm 1979, acid valproic được ghi nhận gây nhiễm độc gan dẫn đến hậu quả 

tử vong trên nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi [20], [21]. 

Năm 1980, hội chứng Reye’s liên quan đến salicylat đã được ghi nhận và 

thuốc này không còn được sử dụng để giảm đau, hạ sốt trên trẻ em [59]. 

Năm 2004, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

khuyến cáo việc sử dụng các thuốc chống trầm cảm có thể làm tăng nguy cơ tự tử 

trên người trẻ tuổi [26]. 

Năm 2007, FDA cảnh báo về nguy cơ tim mạch của các thuốc điều trị chứng 

tăng động giảm chú ý [27]. 

Trong năm 2010, các báo cáo về chứng ngủ lịm trên trẻ sau khi tiêm vaccin 

phòng virus cúm H1N1 Pandemrix gia tăng tại các nước Scandinavian. Mối liên 

quan giữa biến cố và thuốc này gần đây đã được xác nhận trong một nghiên cứu 

được công bố tại Phần Lan [49]. 

Các ADR trên trẻ em đã được ghi nhận trong các nghiên cứu với tỷ lệ đáng 

chú ý. Một nghiên cứu quan sát tiến cứu tại Anh cho thấy ADR là nguyên nhân gây 

nhập viện trên 2,9% số bệnh nhân nhi, trong đó 17,7% được ghi nhận là sử dụng 

thuốc ngoài cộng đồng và 82,3% sử dụng thuốc trong bệnh viện [28]. Tổng quan hệ 

thống từ sáu nghiên cứu tiến cứu trên trên bệnh nhân nhi cho thấy 1,8% số trường 

hợp trẻ nhập viện do nguyên nhân gặp phải ADR và 10,9% số trẻ em nhập viện gặp 

ADR [17]. 

1.3. Các phƣơng pháp giám sát ADR 

Các phương pháp Cảnh giác Dược được sử dụng để giám sát và thu thập 

ADR bao gồm phương pháp giám sát tích cực và giám sát thụ động: 

1.3.1. Phƣơng pháp giám sát tích cực: 

Giám sát tích cực (giám sát chủ động) bao gồm việc thu thập, phân tích, giải 

thích và công bố các dữ liệu liên quan đến một hoặc nhiều ADR bằng cách sử dụng 



9 
 

các phương pháp quan sát [74]. Việc theo dõi bệnh nhân được tiến hành chủ động 

và tất cả các biến cố có hại do thuốc xảy ra ngay sau khi bắt đầu điều trị đều được 

báo cáo một cách thường xuyên và định kì [25], [60], [69]. Giám sát tích cực được 

thực hiện dưới nhiều hình thức bao gồm Theo dõi biến cố thuần tập (Cohort Event 

Monitoring – CEM), Giám sát trọng điểm (Sentinel Surveillance), Hồ sơ đăng kí 

(Registry). 

- Theo dõi biến cố thuần tập: Theo dõi biến cố thuần tập là một nghiên cứu 

thuần tập tiến cứu theo dõi các ADR liên quan đến một hoặc nhiều thuốc. Quy trình 

cơ bản của CEM bao gồm: thiết lập một nhóm thuần tập các bệnh nhân phơi nhiễm 

với mỗi loại thuốc hoặc phác đồ điều trị, sau đó ghi lại tất cả các biến cố có hại xảy 

ra trên nhóm bệnh nhân thuần tập trong một khoảng thời gian xác định. Tất cả các 

biến cố có hại xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc sẽ được thu thập, bất kể biến cố 

đó có liên quan tới thuốc hay không [69].  

- Giám sát trọng điểm: Giám sát trọng điểm có thể được định nghĩa là “việc 

thu nhận và phân tích dữ liệu bằng cách lựa chọn các cơ sở theo khu vực địa lý, đặc 

điểm về y tế và khả năng báo cáo các dữ liệu chất lượng cao” [73]. Quy trình của 

giám sát trọng điểm cũng tương tự như CEM. Tuy nhiên, bệnh nhân trong giám sát 

trọng điểm được thu thập từ các cơ sở điều trị trọng điểm được lựa chọn đại diện 

cho cả nước [69]. 

- Hồ sơ đăng kí: Phương pháp hồ sơ đăng kí theo dõi bệnh nhân có cùng 

những đặc tính tương tự nhau. Đặc tính này có thể là một bệnh (hồ sơ đăng kí 

bệnh), hoặc một phơi nhiễm cụ thể (hồ sơ đăng kí thuốc) [25]. Hồ sơ đăng kí đặc 

biệt hữu ích cho các nghiên cứu về những tác động dài hạn của thuốc, bệnh hiếm 

hoặc phơi nhiễm hiếm [65]. 

1.3.2. Phƣơng pháp giám sát thụ động 

Báo cáo tự nguyện là hình thức phổ biến của phương pháp giám sát thụ 

động. Báo cáo tự nguyện được định nghĩa là “hệ thống thu thập các báo cáo về 

ADR, được các cán bộ y tế cũng như các công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm 

báo cáo một cách tự nguyện về cơ quan có thẩm quyền quản lý về các ADR” [65]. 
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Báo cáo tự nguyện đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các tín hiệu 

an toàn của một thuốc sau khi được đưa ra thị trường. 

Ưu điểm của báo cáo tự nguyện: 

- Cơ cấu đơn giản, chi phí thực hiện thấp nên được sử dụng phổ biến nhất 

trong hoạt động giám sát ADR [69]. 

- Phạm vi áp dụng rộng rãi với tất cả các thuốc ở mọi thời điểm, với số lượng 

dân số lớn, không phân biệt đối tượng bệnh nhân [65]. 

- Có khả năng phát hiện nhanh những nghi ngờ lâm sàng mà có thể chưa 

được ghi nhận, do đó hỗ trợ tốt cho hệ thống cảnh báo sớm [65]. 

Hạn chế của báo cáo tự nguyện: 

- Tình trạng báo cáo thấp hơn so với thực tế (underreporting) do khó kiểm 

soát về số lượng báo cáo, báo cáo thiếu dữ liệu và thiếu chính xác [65]. 

- Không lượng giá được tỷ lệ mắc phải ADR và đo lường các yếu tố nguy cơ 

liên quan tới ADR [65], [69]. 

- Chỉ báo cáo những ADR đã biết hoặc nghi ngờ. Hiện tượng này gây khó 

khăn trong việc phát hiện và hình thành giả thuyết về các nguy cơ an toàn một cách 

đầy đủ và toàn diện [65]. 

1.4. Giám sát ADR trên trẻ em 

Trẻ em là đối tượng đặc biệt và thường ít được đưa vào các nghiên cứu theo 

dõi độ an toàn của thuốc; do đó, báo cáo tự nguyện hiện vẫn là nguồn cung cấp dữ 

liệu chính về độ an toàn của thuốc trên đối tượng này [16], [42], [54]. Ngoài những 

đặc điểm chung của hình thức báo cáo tự nguyện, do một số đặc điểm đặc biệt về 

việc sử dụng thuốc, báo cáo tự nguyện trên đối tượng bệnh nhân nhi còn có thêm 

một số hạn chế như sau [37]: 

- Các ADR do việc sử dụng thuốc ngoài chỉ định hoặc không được cấp phép 

rất ít được các cán bộ y tế báo cáo. 

- Trẻ em thường được sử dụng phối hợp nhiều thuốc, trong đó nhiều thuốc 

được sử dụng ngoài chỉ định hoặc không được cấp phép. Điều này gây khó khăn 

cho việc phát hiện và báo cáo ADR của cán bộ y tế. 
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- Các ADR của trẻ sơ sinh do việc sử dụng thuốc của người mẹ trong giai 

đoạn mang thai hoặc cho con bú có thể không được báo cáo đầy đủ do không thu 

thập được dữ liệu về việc sử dụng thuốc của người mẹ trước đó. 

- Những ADR cần có nhiều thời gian để theo dõi như ADR trên quá trình 

phát triển nhận thức và thể chất chưa được quan tâm đầy đủ. Cán bộ y tế ít có điều 

kiện để theo dõi, phát hiện và báo cáo những ADR này. 

- Trẻ nhỏ không có khả năng tự phát hiện và mô tả triệu chứng gặp phải. 

Việc theo dõi và phát hiện ADR trên trẻ phụ thuộc rất nhiều vào người chăm sóc và 

cán bộ y tế gây cản trở cho việc phát hiện và báo cáo ADR trên trẻ em. 

1.5. Vấn đề báo cáo thiếu (underreporting) trong hoạt động báo cáo ADR và 

vai trò của nhận thức và thái độ của cán bộ y tế 

1.5.1. Vấn đề báo cáo thiếu (underreporting) trong hoạt động báo cáo ADR 

Tình trạng báo cáo thiếu là một trong những hạn chế lớn nhất của báo cáo tự 

nguyện với tỷ lệ báo cáo thiếu ước tính lên tới 90-95% [35], [71]. 

a. Tình trạng báo cáo thiếu trong thực hành thực tế 

Bệnh nhân thường phát hiện ra những bất thường sau khi sử dụng thuốc 

trước cán bộ y tế; tuy nhiên, do thiếu những kiến thức y khoa, tỷ lệ báo cáo ADR từ 

bệnh nhân thấp hơn so với từ cán bộ y tế. Trong một khảo sát tại Hà Lan tiến hành 

thông qua bộ câu hỏi được phát đến cho tất cả các bác sỹ và bệnh nhân của họ cho 

thấy 86% số bác sỹ báo cáo ADR so với tỷ lệ này ở bệnh nhân là 70% [48]. 

Tuy nhiên, số ADR được cán bộ y tế báo cáo vẫn thấp hơn nhiều so với thực 

tế. Kết quả một nghiên cứu tại Pháp đưa ra hệ số báo cáo thiếu là 24 433, nghĩa là 

chỉ một trong số mỗi 24 433 ADR được báo cáo đến trung tâm Cảnh giác Dược 

[43]. Trong một nghiên cứu tại Anh, tỷ lệ ADR được báo cáo ghi nhận là 6% [40]. 

b. Những nguyên nhân gây tình trạng báo cáo thiếu 

Nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng báo cáo thiếu đã được ghi nhận, trong 

đó được biết đến nhiều là 7 lý do do Inman liệt kê mà được gọi là “7 tội lỗi chết 

người”  bao gồm [38]: 

- Thiếu hiểu biết về sự cần thiết của việc báo cáo. 
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- Thiếu tự tin báo cáo khi mới chỉ nghi ngờ. 

- Không quan tâm đến đóng góp chung cho việc nâng cao nhận thức. 

- Niềm tin sai lầm rằng chỉ có thuốc an toàn mới được cấp phép. 

- Lo sợ (ví dụ: kiện tụng). 

- Tham vọng thu thập và công bố một loạt case cho mục đích công bố cá 

nhân. 

- Cảm giác tội lỗi vì đã gây ra một ảnh hưởng xấu. 

Ngoài ra nhiều lý do khác như ADR được biết quá rõ hoặc không đáng để 

báo cáo, thiếu mẫu báo cáo, không có thời gian, không biết cách báo cáo, không 

chắc chắn mối quan hệ nhân quả, hệ thống báo cáo không thuận lợi… cũng được 

xác định trong các nghiên cứu [34], [51], [64]. 

1.5.2. Vai trò nhận thức và thái độ của cán bộ y tế trong hoạt động báo cáo 

ADR 

Cán bộ y tế là đối tượng chính quyết định hiệu quả của hoạt động Cảnh giác 

Dược nói chung và hoạt động báo cáo ADR nói riêng. Trong đó, các đối tượng cán 

bộ khác nhau tham gia với các mức độ khác nhau vào các hoạt động này. Tại Mỹ, 

68% báo cáo ADR nghiêm trọng được gửi bởi dược sĩ [8]. Tại Hà Lan, 40% báo 

cáo ADR đến từ các dược sĩ hiệu thuốc cộng đồng, nội dung các báo cáo này 

thường tập trung trên các ADR dễ phát hiện, chất lượng báo cáo thấp hơn không 

đáng kể so với chất lượng báo cáo của bác sĩ [63]. Còn tại Việt Nam, 60-68% số 

báo cáo ADR được gửi bởi bác sĩ, báo cáo từ dược sĩ chỉ chiếm khoảng 11,3-16,2% 

[5], [6]. 

Trong các nguyên nhân gây báo cáo thiếu, một trong những nguyên nhân 

được nhắc đến thường xuyên nhất và có ảnh hưởng lớn nhất là hạn chế về nhận thức 

và thái độ của cán bộ y tế [39], [47]. Cán bộ y tế chưa tích cực tham gia vào hệ 

thống báo cáo ADR tự nguyện với nhiều nguyên nhân như: sự thờ ơ, thiếu quan tâm 

với báo cáo ADR kể cả khi gặp ADR nghiêm trọng, chưa có thói quen báo cáo 

ADR, tâm lý e ngại bị liên lụy hoặc quy kết trách nhiệm vì việc báo cáo của mình 

và vì vi phạm tính bảo mật bệnh án của bệnh nhân [10], [14], [33]. 
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Nhận thức của cán bộ y tế về tầm quan trọng và phạm vi của Cảnh giác Dược 

còn hạn chế. Tại nhiều quốc gia, công tác đào tạo, tập huấn về Cảnh giác Dược vẫn 

chưa được triển khai rộng khắp dẫn đến các hạn chế trong nhận thức của cán bộ y 

tế. Nhiều nơi cán bộ y tế thiếu kiến thức về việc báo cáo ADR như không biết viết 

báo cáo ADR như thế nào và nộp báo cáo ADR ở đâu [10], [33], [50]. Một nghiên 

cứu tiến hành tại Canada đã tổng kết những trở ngại lớn nhất của việc báo cáo ADR 

bao gồm các cán bộ y tế coi Cảnh giác Dược là việc siêu tưởng, phi hiện thực, coi 

cơ quan quản lý báo cáo là xa vời và họ cũng không chắc chắn về thẩm quyền của 

mình trong việc báo cáo ADR [45]. Nhiều cán bộ y tế quan niệm ADR của thuốc đã 

được nghiên cứu đầy đủ trước khi thuốc được đưa vào thị trường và cho rằng chỉ 

nên báo cáo ADR nếu chắc chắn rằng biến cố đó liên quan đến việc sử dụng thuốc 

[36]. Rào cản của việc báo cáo ADR có thể là sự thiếu tự tin, lo lắng việc báo cáo có 

vẻ sẽ vô lý khi chỉ là nghi ngờ một trường hợp ADR hoặc khi mối quan hệ nhân quả 

giữa thuốc và biến cố có hại là khó xác định [50]. Cán bộ y tế cũng có thể lo ngại 

rằng nếu chỉ báo cáo một ca đơn lẻ sẽ không thể đóng góp gì cho kiến thức y học, 

hay một số người có tham vọng giữ thông tin và đăng tải một chùm ca về ADR cho 

cá nhân mình [10], [25]. 

1.6. Giới thiệu về hoạt động báo cáo ADR tại Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng 

Bệnh viện Nhi Trung Ương được thành lập từ năm 1969 với tên gọi là Viện 

Bảo vệ Sức khoẻ Trẻ em, năm 1997 được đổi tên là Viện Nhi, tên gọi hiện nay có 

quyết định chính thức vào tháng 06 năm 2003. Trong khoảng giữa các giai đoạn 

trên, Viện còn có các tên gọi không chính thức là Bệnh viện Nhi Việt Nam – Thuỵ 

Điển và Viện Nhi Olof Palmer [72].  

Bệnh viện Nhi Trung Ương là một bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối có 

quy mô 1200 giường bệnh với khoảng 50 000 bệnh nhân nội trú mỗi năm. Bệnh 

viện có 30 khoa lâm sàng, 11 khoa cận lâm sàng và 1 viện trực thuộc. Bệnh viện có 

nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đã phẫu thuật và 

điều trị thành công nhiều trường hợp khó và phức tạp như mổ tách các cặp song 
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sinh, ghép thận, ghép tủy xương, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật cong vẹo cột sống 

bẩm sinh… cho trẻ em [72]. 

Nằm trong khoa Dược của bệnh viện, tổ Dược lâm sàng không chỉ đảm 

nhiệm việc duyệt thuốc cho các khoa/phòng mà còn kiểm tra giám sát sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý, kiểm tra quy chế chuyên môn cũng như các hoạt động thông 

tin thuốc. 

Về hoạt động giám sát và báo cáo ADR trong bệnh viện, hiện khoa Dược 

đang tiến hành xây dựng quy trình báo cáo ADR. Trong những năm vừa qua, khoa 

Dược có ghi nhận đầy đủ về mặt số lượng ADR thông qua việc các khoa phòng báo 

cho khoa Dược những ADR xảy ra trên bệnh nhân. Khi có ADR xảy ra trên bệnh 

nhân, các khoa phòng liên hệ khoa Dược, khoa Dược cử dược sĩ lâm sàng xuống 

khoa đó để tìm hiểu rõ thêm, hướng dẫn cán bộ y tế làm báo cáo ADR theo mẫu. 

Các báo cáo này được tập hợp lại và gửi về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc 

và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Đồng thời, khoa Dược cũng liên hệ với 

công ty cung cấp thuốc đó về các ADR đã xảy ra. Tổng số báo cáo ghi nhận tại 

Khoa Dược trong giai đoạn 2010-2013 là 46 báo cáo được thực hiện bởi 32 cán bộ y 

tế trong bệnh viện. 
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CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

2.1.1. Khảo sát tình hình báo cáo ADR trên bệnh nhi trong Cơ sở dữ liệu Quốc 

gia giai đoạn 2010 – 2012 

Đối tượng nghiên cứu là tất cả các báo cáo ADR trên phạm vi cả nước, được 

gửi đến, tổ chức thẩm định và lưu trữ tại Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và 

Theo dõi phản ứng có hại của thuốc từ 1/2010 đến 12/2012. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn: các báo cáo ADR được Trung tâm Quốc gia về Thông 

tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc thu nhận từ 1/2010 đến 12/2012, có 

thông tin về tuổi và tuổi <18 và có mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc và ADR 

được đánh giá ở các mức độ chắc chắn, có khả năng, có thể. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: các báo cáo ADR không có thông tin về thuốc nghi ngờ 

và/hoặc không có thông tin về ADR. 

2.1.2. Tìm hiểu nhận thức, thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động Cảnh giác 

Dƣợc ở Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng 

Đối tượng nghiên cứu là tất cả các bác sĩ và điều dưỡng tại 30 khoa lâm sàng 

của Bệnh viện Nhi Trung Ương. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khảo sát tình hình báo cáo ADR trên bệnh nhi trong Cơ sở dữ liệu Quốc 

gia giai đoạn 2010 – 2012 

Nghiên cứu mô tả hồi cứu dữ liệu từ các báo cáo ADR đã thẩm định và lưu 

trữ tại Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của 

thuốc giai đoạn 2010 – 2012. 

- Các tiêu chí được mô tả bao gồm: 

1) Thông tin chung về báo cáo ADR 

 Số lượng báo cáo ADR nhi, tỷ lệ báo cáo ADR nhi trong Cơ sở dữ liệu, tỷ 

lệ báo cáo ADR nghiêm trọng. 

 Đối tượng và đơn vị gửi báo cáo ADR. 

 Tỷ lệ phân bố bệnh nhân theo giới tính, nhóm tuổi. 
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2) Thông tin về thuốc nghi ngờ 

Thuốc nghi ngờ gây ADR được mã hóa theo hệ thống phân loại ATC. Mã 

ATC là một hệ thống phân loại mà trong đó các hoạt chất được phân vào những 

nhóm khác nhau tương ứng với cơ quan hoặc hệ cơ quan mà chúng tác động cũng 

như những đặc tính điều trị, đặc tính dược lý và đặc tính hóa học của chúng. 

 Các nhóm thuốc nghi ngờ được báo cáo và tỷ lệ ADR nghiêm trọng trong 

từng nhóm. 

 Các thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất. 

3) Thông tin về ADR 

Biểu hiện ADR được mô tả bằng bộ thuật ngữ WHO – ART 2012 (Adverse 

Reaction Terminology). Mỗi biểu hiện ADR được chuẩn hóa ở mức PT (Prefered 

term) và mỗi PT được mã hóa bằng mã SOC (System Organ Classes) tương ứng 

(SOC là mã phân loại tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng) [70]. 

 Phân loại tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng và tỷ lệ ADR nghiêm trọng ghi 

nhận với từng tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng. 

 Các cặp thuốc nghi ngờ – biểu hiện ADR được báo cáo nhiều nhất. 

- Cách thức phân loại mức độ nghiệm trọng của ADR và cách thức phân 

nhóm tuổi bệnh nhi: 

1) Phân loại mức độ nghiêm trọng của ADR 

Các ADR có hại ghi nhận được phân loại mức độ nghiêm trọng dựa theo 

hướng dẫn của WHO năm 2003 về phân loại độc tính để xác định mức độ nặng của 

biến cố bất lợi (WHO Toxicity grading scale for determining the severity of adverse 

events) [67].  
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Quy trình tiến hành phân loại mức độ nghiêm trọng của ADR: 

 

 

 

   1 2 3    4 

 

 

 

 Trường hợp 1: Báo cáo ADR có đủ thông tin về hậu quả để đánh giá mức 

độ nặng của ADR:  

ADR nghiêm trọng được định nghĩa là các ADR dẫn đến một trong những 

hậu quả sau [67]: 

 Tử vong. 

 Đe dọa tính mạng. 

 Buộc người bệnh phải nhập viện đề điều trị hoặc kéo dài thời gian nằm 

viện của người bệnh. 

 Để lại di chứng nặng nề hoặc vĩnh viễn cho người bệnh. 

 Gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi. 

 Trường hợp 2: Báo cáo ADR không có đủ thông tin về hậu quả để xác 

định mức độ nặng của ADR nhưng có đủ thông tin để xác định mức độ nặng của 

ADR theo bảng phân loại mức độ nặng của ADR dựa trên các chỉ số về vi sinh và 

bệnh nhiễm trùng trên đối tượng trẻ em (Division of microbiology and infectious 

diseases (DMID) pediatric toxicity tables - February 2003) [67]: 

Mức độ nặng của ADR được phân loại theo bảng phân loại mức độ nặng của 

ADR dựa vào các chỉ số về vi sinh và bệnh nhiễm trùng trên đối tượng trẻ em gồm 

2 phần: 

 Dành cho nhóm đối tượng  ≤ 3 tháng tuổi. 

 Dành cho nhóm đối tượng > 3 tháng tuổi. 

Y 

Phân loại 

ADR 

Y 

N 
Hậu quả 

Bảng  

độc tính 

N Phân loại mức 

độ nặng chung 

Phân loại 

ADR 

N 

Không đủ 

thông tin để 

phân loại ADR 

Y 

Y: Đủ thông tin đánh giá 

N: Không đủ thông tin 

Phân loại 

ADR 
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Mức độ nặng của một ADR được phân ở các mức 1, 2, 3, 4. Các ADR xảy ra 

ở mức 3 hoặc 4 được được phân loại là ADR nghiệm trọng. 

 Trường hợp 3: Báo cáo ADR không có đủ thông tin về hậu quả và không 

có đủ thông tin để xác định mức độ nặng của ADR theo bảng phân loại mức độ 

nặng của ADR dựa trên các chỉ số về vi sinh và bệnh nhiễm trùng nhưng có đủ 

thông tin để xác định mức độ nặng của ADR theo cách chung phân loại mức độ 

nặng của ADR [67]: 

Mức độ nặng của ADR được phân loại dựa theo cách chung, cụ thể như sau: 

 Mức 1 – Nhẹ: khó chịu thoáng qua hoặc nhẹ (<48h), không cần can 

thiệp/điều trị. 

 Mức 2 – Trung bình: hạn chế hoạt động mức độ nhẹ đến vừa, cần sự hỗ 

trợ, không can thiệp/điều trị hoặc can thiệp tối thiểu. 

 Mức 3 – Nặng: hạn chế rõ rệt trong hoạt động, cần hỗ trợ/can thiệp/điều trị 

y tế, có thể nhập viện. 

 Mức 4 – Đe dọa tính mạng: hạn chế nhiều trong hoạt động, cần hỗ trợ/can 

thiệp/điều trị đáng kể, nhập viện hoặc chăm sóc tích cực. 

 Các ADR có mức độ nặng 3 hoặc 4 được phân loại là ADR nghiêm trọng. 

 Trường hợp 4: Báo cáo ADR không có đủ thông tin về hậu quả, không có 

đủ thông tin để xác định mức độ nặng của ADR theo bảng phân loại mức độ nặng 

của ADR dựa trên các chỉ số về vi sinh và bệnh nhiễm trùng hoặc theo cách chung: 

 ADR được phân loại vào nhóm không đủ thông tin để phân loại mức độ 

nghiêm trọng. 

2) Phân chia nhóm tuổi của bệnh nhi 

Tuổi của bệnh nhi được phân nhóm dựa theo hướng dẫn năm 2001 của Hội 

nghị quốc tế về hài hòa (ICH) các thủ tục đăng ký dược phẩm sử dụng cho người về 

lĩnh vực các chế phẩm thuốc sử dụng trên đối tượng trẻ em (Clinical investigation 

of medicinal products in the paediatric population) [24], cụ thể như sau: 

 Trẻ sơ sinh: ≤ 27 ngày. 

 Trẻ bú: 28 ngày – 23 tháng. 
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 Trẻ lớn: 2 – 11 tuổi. 

 Trẻ vị thành niên: 12 -17 tuổi. 

2.2.2. Tìm hiểu nhận thức, thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động Cảnh giác 

Dƣợc ở Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang không can thiệp, thông qua bộ câu hỏi dành cho 

các đối tượng bác sĩ và điều dưỡng tại 30 khoa lâm sàng của Bệnh viện Nhi Trung 

Ương. 

- Bộ câu hỏi tự điền bao gồm 14 câu hỏi được thiết kế dưới dạng câu hỏi có 

nhiều lựa chọn, câu hỏi Có/Không và câu hỏi thăm dò (Phụ lục 1). 

 Bộ câu hỏi gồm các phần chính  là:  

 Thông tin chung về cán bộ y tế tham gia trả lời. 

 Thông tin nhận thức của cán bộ y tế về ADR và tầm quan trọng của báo 

cáo ADR. 

 Thông tin nhận thức của cán bộ y tế về cách thực hiện báo cáo ADR. 

 Thông tin về việc thực hành báo cáo ADR của cán bộ y tế. 

 Biện pháp được cán bộ y tế đề xuất để cải thiện hoạt động báo cáo ADR. 

 Bộ câu hỏi đảm bảo bí mật tên người trả lời và không phân biệt giữa các 

khoa lâm sàng. 

 Bộ câu hỏi được phát tới các cán bộ của các khoa lâm sàng và trả lời trực 

tiếp tại buổi giao ban của khoa. Sau khi phát bộ câu hỏi khoảng 15 phút, cán bộ 

nghiên cứu thu lại bộ câu hỏi. Đối với cán bộ y tế vắng mặt hoặc đang trực, bộ câu 

hỏi sẽ được gửi lại và hẹn ngày đến thu. 

 Đáp án đúng được xác định dựa trên các khái niệm, định nghĩa của WHO 

và các quy định được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế 

Việt Nam [3], [67]. 

- Các tiêu chí được mô tả bao gồm: 

Thông tin về số lượng bộ câu hỏi phát ra, thu về, tỷ lệ số bộ câu hỏi thu về. 

Thông tin về đặc điểm đối tượng tham gia trả lời bộ câu hỏi: tuổi, giới tính, 

số năm công tác, đối tượng. 
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14 câu hỏi trong bộ câu hỏi khai thác 4 nội dung chính: 

1) Nhận thức của cán bộ y tế về ADR và tầm quan trọng của báo cáo ADR 

- Nhận thức về độ an toàn của các thuốc lưu hành trên thị trường. 

- Nhận thức về các nguyên nhân có thể gây ADR. 

- Nhận thức về khái niệm ADR. 

- Nhận thức về trách nhiệm báo cáo ADR. 

- Nhận thức về tầm quan trọng của báo cáo ADR và lý do tại sao việc báo 

cáo ADR lại quan trọng. 

2) Nhận thức của cán bộ y tế về cách thực hiện báo cáo ADR 

- Nhận thức về mẫu báo cáo ADR hiện hành của Bộ Y tế. 

- Nhận thức về nơi cung cấp mẫu báo cáo ADR và nơi nhận báo cáo ADR. 

- Nhận thức về các thông tin tối thiểu cần điền trong mẫu báo cáo ADR. 

3) Thực trạng công tác báo cáo ADR tại Bệnh viện Nhi Trung Ương 

- Tỷ lệ cán bộ y tế đã từng gặp ADR. 

- Tỷ lệ cán bộ y tế đã từng báo cáo ADR. 

- Các khó khăn khi thực hiện báo cáo ADR. 

- Các nguyên nhân không báo cáo ADR. 

4) Các biện pháp được cán bộ y tế đề xuất để cải thiện hoạt động báo cáo ADR 

- Các biện pháp cải thiện hoạt động báo cáo ADR. 

2.3. Xử lý số liệu  

- Số liệu được thu thập và xử lý bằng chương trình Microsoft Excel 2010 và 

chương trình SPSS 16.0. 

- Kết quả được xử lý thống kê mô tả và so sánh kết quả trung bình số báo 

cáo/bệnh viện giữa nhóm bệnh viện chuyên khoa nhi và nhóm các bệnh viện khác 

sử dụng phân tích kiểm chuẩn Kolmogorow – Smirnow và Shapiro – Wilk xác định 

xem số báo cáo của từng bệnh viện có phân bố theo phân bố chuẩn hay không. Nếu 

theo phân bố chuẩn, sử dụng T-test, nếu không theo phân bố chuẩn, sử dụng test phi 

tham số Mann – Whitney U để đánh giá sự khác biệt về mặt thống kê của trung bình 

số báo cáo/bệnh viện giữa hai nhóm. 
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CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ 

3.1. Tình hình báo cáo ADR trên bệnh nhi trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia giai 

đoạn 2010 – 2012 

3.1.1. Số lƣợng báo cáo ADR nhi và tỷ lệ báo cáo ADR nhi nghiêm trọng 

Trong số 7238 báo cáo ADR Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và 

Theo dõi phản ứng có hại của thuốc nhận được trong vòng 3 năm 2010 – 2012, có 

6323 báo cáo có mối liên quan giữa ADR và thuốc nghi ngờ được đánh giá ở mức 

độ chắc chắn, có khả năng và có thể, trong đó có 1288 báo cáo ghi nhận trên đối 

tượng nhi. Số lượng báo cáo ADR mỗi năm và báo cáo ADR nhi tương ứng được 

thể hiện trong hình 3.1. 

304 472 512

1288
1633

2224 2466

6323

0
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Hình 3.1: Số lƣợng báo cáo ADR Nhi năm 2010 – 2012 

Trong số 6323 báo cáo ADR có mối liên quan giữa ADR và thuốc nghi ngờ 

được đánh giá ở mức độ chắc chắn, có khả năng và có thể, có 1288 báo cáo ADR 

trên đối tượng nhi, chiếm 20,4%. Số lượng báo cáo ADR nhi tăng dần theo các 

năm: năm 2010 có 304 báo cáo ADR nhi (chiếm 18,6% trong tổng số 1633 báo 

cáo), năm 2011 có 472 báo cáo ADR nhi (chiếm 21,2% trong tổng số 2224 báo cáo) 

và năm 2012 có 512 báo cáo ADR nhi (chiếm 20,8% trong tổng số 2466 báo cáo). 

Các báo cáo ADR nhi được phân loại mức độ nghiêm trọng dựa theo Hướng 

dẫn của WHO năm 2003 về phân loại độc tính để xác định mức độ nặng của biến cố 

Số báo cáo 
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bất lợi [67]. Kết quả về tỷ lệ báo cáo ADR nhi nghiêm trọng, không nghiêm trọng 

và không đủ thông tin kết luận được trình bày trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Tỷ lệ báo cáo ADR nghiêm trọng qua từng năm 

 
Nghiêm trọng 

(BC - %) 

Ko N.Trọng 

(BC - %) 

Ko đủ TT 

(BC - %) 

Số Báo cáo mỗi năm 

(BC) 

2010 242 (79,6%) 53 (17,4%) 9 (3,0%) 304 

2011 380 (80,5%) 88 (18,7%) 4 (0,8%) 472 

2012 408 (79,7%) 89 (17,4%) 15 (2,9%) 512 

Tổng 3 năm 1030 (80,0%) 230 (17,9%) 28 (2,2%) 1288 

Trong 3 năm 2010 – 2012, báo cáo ADR nhi được đánh giá là nghiêm trọng 

chiếm tỷ lệ cao với 1030/1288 báo cáo, chiếm 80%. Tỷ lệ số báo cáo nghiêm trọng 

của các năm 2010, 2011 và 2012 lần lượt tương ứng là 79,6%, 80,5% và 79,7%. 

3.1.2. Phân loại báo cáo ADR theo đặc điểm bệnh nhân nhi 

Tuổi của bệnh nhân nhi được phân nhóm dựa theo hướng dẫn năm 2001 của 

Hội nghị quốc tế về hài hòa các thủ tục đăng ký dược phẩm sử dụng cho người về 

lĩnh vực các dược phẩm sử dụng trên đối tượng trẻ em [24]. Đặc điểm bệnh nhân 

theo nhóm tuổi và giới tính được trình bày trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Phân loại báo cáo ADR nhi theo nhóm tuổi và giới tính 

Nhóm tuổi Nam (BC) Nữ (BC) Không xác định (BC) Tổng (BC-%) 

Trẻ sơ sinh 

(0 - 27 ngày) 
7 8 0 15 (1,2%) 

Trẻ bú 

(28 ngày-23 tháng) 
271 165 9 445 (34,5%) 

Trẻ lớn 

(2 - 11 tuổi) 
329 219 8 556 (43,2%) 

Trẻ vị thành niên 

(12-17 tuổi) 
151 120 1 272 (21,1%) 

Tổng 758 512 18 1288 (100%) 

Nhóm trẻ lớn (2 – 11 tuổi) có số báo cáo ADR ghi nhận cao nhất với 556 báo 

cáo, chiếm 43,2%. Đứng thứ 2 là nhóm trẻ bú (28 ngày – 23 tháng) với 445 báo cáo, 

chiếm 34,5%. Tiếp theo là nhóm trẻ vị thành niên (12 – 17 tuổi) với 272 báo cáo, 

chiếm 21,1%. Ghi nhận với số báo cáo thấp nhất là nhóm trẻ sơ sinh (0 – 27 ngày) 

với 15 báo cáo, chiếm 1,2%.  Nhìn chung tỷ lệ số báo cáo ADR ghi nhận ở trẻ nam 
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cao hơn ở trẻ nữ trên cả tổng số báo cáo trong 3 năm và trên từng nhóm tuổi, trừ 

nhóm trẻ sơ sinh có tỷ lệ báo cáo ADR trên nam – nữ  là xấp xỉ nhau. 

3.1.3. Phân loại thuốc gây ADR theo nhóm thuốc 

Các thuốc nghi ngờ gây ADR được mã hóa theo hệ thống phân loại ATC với 

bậc 1 trong mã ATC của mỗi thuốc là thể hiện nhóm thuốc. Số nhóm thuốc nghi 

ngờ được ghi nhận, tần suất gặp và tỷ lệ tương ứng của mỗi nhóm được thể hiện 

trên hình 3.2. 

Hình 3.2: Tỷ lệ các nhóm thuốc nghi ngờ đƣợc ghi nhận trong báo cáo 

Có tất cả 14 nhóm thuốc nghi ngờ đã được ghi nhận trong các báo cáo ADR 

nhi trong 3 năm 2010 - 2012 với tổng tần suất gặp của tất cả các nhóm là 1553 lần. 

Các thuốc thuộc nhóm kháng khuẩn tác dụng toàn thân có tần suất gặp cao hơn hẳn 

các nhóm thuốc khác với tần suất gặp ghi nhận được là 1085 lần, chiếm tỷ lệ 69,9%. 

Tỷ lệ ADR nghiêm trọng của từng nhóm thuốc được trình bày trong bảng 

3.3. 

Nhóm thuốc 

Tần suất gặp 
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Bảng 3.3: Tỷ lệ ADR nghiêm trọng trong từng nhóm thuốc 

 
N.trọng 

(lần-%) 

Ko N.trọng 

(lần-%) 

Ko đủ TT 

(lần-%) 

T.suất 

(lần) 

Kháng khuẩn tác dụng toàn thân 848 (78,2%) 216 (19,9%) 21 (1,9%) 1085 

Hệ thần kinh 106 (87,6%) 14 (11,6%) 1 (0,8%) 121 

Đường tiêu hóa và chuyển hóa 62 (79,5%) 14 (17,9%) 2 (2,6%) 78 

Máu và cơ quan tạo máu 68 (88,3%) 9 (11,7%) 0 77 

Hệ hô hấp 27 (55,1%) 17 (34,7%) 5 (10,2%) 49 

Thuốc kháng KST và côn trùng 38 (90,4%) 2 (4,8%) 2 (4,8%) 42 

Không phân loại được 27 (90,0%) 3 (10,0%) 0 30 

Hệ cơ – xương 23 (92,0%) 1 (4,0%) 1 (4,0%) 25 

Da liễu 11 (64,7%) 6 (35,3%) 0 17 

Hệ tim mạch 8 (72,7%) 3 (27,3%) 0 11 

Thuốc ung thư & điều hòa miễn dịch 7 (87,5%) 1 (12,5%) 0 8 

Các thuốc khác 4 (80,0%) 1 (20,0%) 0 5 

Cơ quan cảm thụ 3 (100%) 0 0 3 

Các chế phẩm hormon đường toàn 

thân, trừ hormon sinh dục & insulin 
2 (100%) 0 0 2 

Tổng 1234 (79,5%) 288 (18,5%) 31 (2,0%) 1553 

Đối với tất cả các nhóm thuốc, ADR nghiêm trọng đều được ghi nhận với tỷ lệ 

cao hơn so với ADR không nghiêm trọng.  

3.1.4. Thuốc nghi ngờ gây ADR đƣợc báo cáo nhiều nhất 

10 thuốc nghi ngờ gây ADR báo cáo nhiều nhất được trình bày trong bảng 3.4. 

Bảng 3.4: 10 thuốc nghi ngờ gây ADR đƣợc báo cáo nhiều nhất 

STT Hoạt Chất Tần suất gặp Tỷ lệ 

1 Cefotaxim 298 19,2 % 

2 Ceftriaxon 135 8,7 % 

3 Paracetamol 88 5,7 % 

4 Vancomycin 56 3,6 % 

5 Cefuroxim 55 3,5 % 

6 Ceftazidim 55 3,5 % 

7 Amoxicillin 47 3,0 % 

8 Ciprofloxacin 43 2,8 % 

9 Thuốc nam/đông dược/dược liệu 30 1,9 % 

10 Cefixim 25 1,6 % 

Tổng 
 

1553 100 % 
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10 thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất thuộc 3 nhóm:  kháng 

sinh, giảm đau, hạ sốt và thuốc có nguồn gốc dược liệu; trong đó có tới 8 thuốc 

thuộc nhóm kháng sinh. Cefotaxim là thuốc nghi ngờ được báo cáo nhiều nhất với 

tần suất 298 lần, chiếm 19,2% trong tổng số 1553 lần ghi nhận đối với tất cả các 

thuốc nghi ngờ. 

3.1.5. Phân loại ADR theo tổ chức cơ thể bị ảnh hƣởng (SOC) 

Biểu hiện ADR được mô tả bằng bộ thuật ngữ WHO – ART 2012 (Adverse 

Reaction Terminology). Mỗi biểu hiện ADR được chuẩn hóa ở mức PT (Prefered 

term) và mỗi PT được mã hóa bằng mã SOC (System Organ Classes) tương ứng 

(SOC là mã phân loại tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng) [70]. Số các tổ chức cơ thể bị 

ảnh hưởng được ghi nhận, tần suất ghi nhận ADR trên mỗi tổ chức và tỷ lệ của 

chúng được thể hiện trên hình 3.3. 

Hình 3.3: Tỷ lệ các tổ chức cơ thể bị ảnh hƣởng 

Tần suất gặp 
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Các báo cáo ADR nhi giai đoạn 2010 – 2012 đã ghi nhận ADR trên 17 tổ 

chức cơ thể với tổng số 2782 lần gặp. Trong đó, rối loạn da và mô dưới da xuất hiện 

với tần suất lớn nhất với 1577 lần, chiếm 56,6%. 

Tỷ lệ ADR nghiêm trọng với mỗi hệ cơ quan được trình bày trong bảng 3.5. 

Bảng 3.5: Tỷ lệ ADR nghiêm trọng với mỗi tổ chức cơ thể bị ảnh hƣởng 

 

 
N.trọng 

(lần-%) 

Ko N.trọng 

(lần-%) 

Ko đủ TT 

(lần-%) 

T.suất 

(lần) 

Rối loạn da và mô dưới da 1347 (85,4%) 221 (14,0%) 9 (0,6%) 1577 

Rối loạn toàn thân 553 (79,7%) 128 (18,4%) 13 (1,9%) 694 

Rối loạn hệ tiêu hóa 135 (79,4%) 27 (15,9%) 8 (4,7%) 170 

Rối loạn hệ hô hấp 62 (93,9%) 1 (1,5%) 3 (4,5%) 66 

Rối loạn hệ TKTW & ngoại biên 48 (77,4%) 11 (17,7%) 3 (4,8%) 62 

Rối loạn hệ tim mạch 47 (78,3%) 12 (20,0%) 1 (1,7%) 60 

Rối loạn nhịp tim 39 (86,7%) 6 (13,3%) 0 45 

Rối loạn hệ tiết niệu 21 (70,0%) 7 (23,3%) 2 (6,7%) 30 

Phản ứng tại chỗ 8 (32,0%) 14 (56,0%) 3 (12,0%) 25 

Rối loạn mạch ngoại vi 12 (60,0%) 7 (35,0%) 1 (5,0%) 20 

Rối loạn tâm thần 8 (66,6%) 2 (16,7%) 2 (16,7%) 12 

Rối loạn hệ gan mật 3 (25,0%) 9(75,0%) 0 12 

Rối loạn thị giác 4 (66,7%) 2 (33,3%) 0 6 

Rối loạn hệ thần kinh thực vật 2 (50,0%) 1 (25,0%) 1 (25,0%) 4 

Khác 2 (100,0%) 0 0 2 

Rối loạn nội tiết 0 0 1 (100,0%) 1 

Ảnh hưởng lên thai nhi 0 1 (100,0%) 0 1 

Tổng 2291 (82,2%) 449 (16,1%) 47 (1,7%) 2787 

Hầu hết ở các tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng, ADR nghiêm trọng được ghi 

nhận với tỷ lệ cao hơn ADR không nghiệm trọng, ngoại trừ phản ứng tại chỗ, rối 

loạn hệ gan mật và ảnh hưởng lên thai nhi. 

3.1.6. Các cặp thuốc nghi ngờ  – ADR đƣợc báo cáo nhiều nhất 

Các cặp thuốc nghi ngờ – ADR được ghi nhận nhiều nhất đối với trong báo 

cáo ADR nhi trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia giai đoạn 2010 – 2012 được trình bày 

trong bảng 3.6. 
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Bảng 3.6: 10 cặp thuốc – ADR đƣợc báo cáo nhiều nhất 

STT Hoạt chất Biểu hiện ADR Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Cefotaxim Mẩn đỏ 90 3,3 

2 Cefotaxim Ngứa 74 2,7 

3 Paracetamol Ngứa 53 2,0 

4 Cefotaxim Phản ứng phản vệ/Sốc phản vệ 49 1,8 

5 Cefotaxim Mày đay 48 1,8 

6 Ceftriaxon Mẩn đỏ 48 1,8 

7 Paracetamol Mẩn đỏ 48 1,8 

8 Cefotaxim Test (+) 43 1,6 

9 Amoxicillin Mẩn đỏ 35 1,3 

10 Vancomycin Mẩn đỏ 33 1,2 

Tổng 
  

2697 100 

Các cặp thuốc nghi ngờ – ADR được báo cáo đa số liên quan đến kháng sinh 

và phản ứng ngoài da. Tổng tần suất ghi nhận với tất cả các cặp thuốc nghi ngờ – 

ADR là 2697 lần, trong đó cặp “Cefotaxim – mẩn đỏ” được ghi nhận nhiều nhất với 

tần suất là 90 lần, chiếm 3,3%. Ngoài ra, đáng chú ý được ghi nhận với tần suất gặp 

cao thứ 4 là cặp “Cefotaxim – phản ứng phản vệ/sốc phản vệ” với tần suất gặp là 49 

lần, chiếm 1,8%. 

Phản ứng phản vệ/sốc phản vệ là những ADR nghiêm trọng có thể gặp phải 

khi sử dụng bất kỳ nhóm thuốc nào. Biến cố này có thể dẫn tới những hậu quả 

nghiêm trọng như đe dọa tính mạng thậm chí tử vong. Với những phản ứng dị ứng 

da do thuốc, hội chứng Stevens – Johnson và hội chứng Lyell là những thể lâm sàng 

dị ứng thuốc rất nặng, diễn biến phức tạp và tỷ lệ tử vong khá cao. Phản ứng phản 

vệ/sốc phản vệ, hội chứng Stevens – Johnson và hội chứng Lyell đã được ghi nhận 

trong các báo cáo ADR nhi trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia giai đoạn 2010 – 2012 với 

các thuốc nghi ngờ tương ứng được trình bày trong bảng 3.7. 
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Bảng 3.7: Cặp ADR nghiêm trọng – thuốc 

STT 
ADR 

nghiêm trọng 
Thuốc nghi ngờ gây ADR 

Tần suất 

(lần-%) 

Tổng tần 

suất 

Số báo 

cáo 

1 
Phản ứng phản vệ/ 

sốc phản vệ 

Cefotaxim 49 (25,4%) 

193 177 

Ceftriaxon 24 (12,4%) 

Ceftazidim 8 (4,1%) 

Humaglobulin 7 (3,6%) 

Cefuroxim 6 (3,1%) 

DD điện giải 6 (3,1%) 

Hydroxyethyl Starch 4 (2,1%) 

DD đường 3 (1,6%) 

Ampicillin 3 (1,6%) 

Penicillin 3 (1,6%) 

Ampicillin/sulbactam 3 (1,6%) 

Imipenem 3 (1,6%) 

Ciprofloxacin 3 (1,6%) 

Paracetamol 3 (1,6%) 

Lidocain 3 (1,6%) 

Thuốc nam/DL 3 (1,6%) 

Các thuốc khác 62 (32,1%) 

2 
Hội chứng 

Stevens-Johnson 

Carbamazepin 2 (20,0%) 

10 8 

Cefotaxim 2 (20,0%) 

Paracetamol 2 (20,0%) 

Cefixim 1 (10,0%) 

Amoxicillin/Acid clavulanic 1 (10,0%) 

Vancomycin 1 (10,0%) 

Vaccin HBV 1 (10,0%) 

3 Hội chứng Lyell 

Ofloxacin 1 (33,3%) 

3 3 Cefuroxim 1 (33,3%) 

Vaccin phòng lao 1 (33,3%) 

Trong số 1288 báo cáo ADR nhi trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia giai đoạn 

2010 – 2012, có 177 báo cáo về phản ứng phản vệ/sốc phản vệ chiếm 13,7%, 8 

trường hợp ghi nhận hội chứng Stevens – Johnson chiếm 0,6% và 3 trường hợp ghi 

nhận hội chứng Lyell chiếm 0,2%.  

Các thuốc nghi ngờ gây phản ứng phản vệ/sốc phản vệ nhiều nhất trong các 

báo cáo ADR nhi bao gồm: kháng sinh (cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim, 
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cefuroxim…), globulin người, hydroxyethyl starch, dung dịch điện giải, 

paracetamol, thuốc nam/dược liệu….Trong đó ghi nhận với tỷ lệ cáo nhất là 2 

kháng sinh cefotaxim với tần suất 49 lần, chiếm 25,4% và ceftriaxon với tần suất 24 

lần chiếm 12,4%. Các thuốc nghi ngờ gây hội chứng Stevens – Johnson bao gồm 

carbamazepin, kháng sinh (cefotaxim, cefixim, cefixim, amoxicillin/acid clavulanic, 

vancomycin), paracetamol và vaccin HBV. Các thuốc nghi ngờ gây hội chứng Lyell 

bao gồm kháng sinh (ofloxacin, cefuroxim) và vaccin phòng lao. 

3.1.7. Phân loại báo cáo ADR theo đối tƣợng báo cáo 

Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR nhi ghi nhận theo đối tượng gửi báo cáo được 

thể hiện trên hình 3.4. 

694 (53.9%)

226 (17.5%)

222 (17.2%)

10 (0.8%)

136 (10.5%)

Bác sĩ

Dược sĩ

Điều dưỡng

Đối tượng khác

Không có TT

 

Hình 3.4: Tỷ lệ báo cáo theo đối tƣợng báo cáo 

Qua 3 năm 2010 – 2012, bác sĩ là nhóm đối tượng báo cáo ADR trên bệnh 

nhân nhi nhiều nhất với 694 báo cáo, chiếm 53,9%.  Tiếp theo là dược sĩ và điều 

dưỡng có số báo cáo ADR trên bệnh nhân nhi xấp xỉ nhau lần lượt tương ứng là 226 

báo cáo chiếm 17,5% và 219 báo cáo chiếm 17,0%. Các báo cáo ADR nhi không có 

thông tin về người báo cáo cũng có số lượng khá lớn với 136 báo cáo, chiếm 11%. 

3.1.8. Phân loại báo cáo ADR theo nơi báo cáo 

Các đơn vị tham gia báo cáo nhi được chia thành 2 nhóm: nhóm bệnh viện 

chuyên khoa nhi và nhóm các bệnh viện khác. Số bệnh viện tham gia báo cáo trong 
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từng nhóm, số báo cáo ghi nhận, trung bình báo cáo/bệnh viện trong từng nhóm 

được trình bày trong bảng 3.8. 

Bảng 3.8: Phân loại báo cáo ADR theo nơi báo cáo 

Nhóm bệnh viện 

Số 

Bệnh 

Viện 

Số 

Báo 

cáo 

Min Max 
Trung 

vị 

Trung bình 

báo cáo/bệnh 

viện 

Bệnh viện chuyên khoa nhi 17 340 1 103 5 20,0 ± 32,2 

Các bệnh viện khác 214 948 1 127 2 4,4 ± 10,3 

Tổng 231 1288 1 127 2 5,6 ± 13,7 

Trong vòng 3 năm từ năm 2010 – 2012 có tất cả 231 đơn vị tham gia báo 

cáo, trong đó có 17 bệnh viện chuyên khoa nhi đóng góp 340 báo cáo và 214 bệnh 

viện khác đóng góp 948 báo cáo. Trung bình báo cáo/bệnh viện đối với nhóm bệnh 

viện chuyên khoa nhi là 20,0 ± 32,2 cao hơn có ý nghĩa so với nhóm các bệnh viện 

khác có trung bình báo cáo/bệnh viện là 4,4 ± 10,3 (p=0,001). 

Danh sách 17 bệnh viện chuyên khoa nhi và số báo cáo tương ứng được thể 

hiện trên bảng 3.9. 

Bảng 3.9: Danh sách bệnh viện chuyên khoa và số báo cáo 

STT Tên bệnh viện Số báo cáo ADR 

1 BV Nhi đồng I 103 

2 BV Nhi đồng II 100 

3 BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng 33 

4 BV Nhi đồng – Đồng Nai 26 

5 BV Nhi Thanh Hóa 25 

6 BV Nhi Trung Ương 14 

7 BV Nhi đồng Cần Thơ 8 

8 BV Trẻ Em Hải Phòng 5 

9 BV Phụ Sản - Nhi Quốc tế Hạnh phúc 5 

10 BV Nhi Thái Bình 5 

11 BV ĐH Y Dược TP. HCM cơ sở 4 5 

12 BV Phụ sản Hà Nội 3 

13 BV Từ Dũ 3 

14 BV Nhi Hữu Nghị Việt Nam - Hàn Quốc 2 

15 BV Hùng Vương 1 

16 BV Phụ Sản Hải Phòng 1 

17 BV Sản - Nhi tỉnh Phú Yên 1 
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Bệnh viện Nhi đồng I và Bệnh viện Nhi đồng II là hai bệnh viện chuyên khoa 

có số báo cáo ADR trong 3 năm 2010 – 2012 cao nhất lần lượt là 103 và 100 báo 

cáo. Đáng chú ý trong các bệnh viện chuyên khoa nhi, Bệnh viện Nhi Trung Ương 

là một bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung Ương nhưng chỉ ghi nhận 14 báo cáo. 

3.2. Tìm hiểu nhận thức, thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động Cảnh giác 

Dƣợc tại Bệnh viện Nhi Trung Ƣơng 

Số bộ câu hỏi phát ra và thu về được trình bày trong bảng 3.10. 

Bảng 3.10: Tỷ lệ thu hồi bộ câu hỏi 

Tỷ Lệ 

Thu hồi 

bộ câu hỏi 

 Bác sỹ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

Phát ra 245 659  904 

Thu về 185 490 8 683 

Tỷ lệ 75,5% 74,4%  75,6% 

Bộ câu hỏi đã được phát đến 904 cán bộ y tế và có 683 cán bộ đã tham gia trả 

lời bộ câu hỏi với tỷ lệ thu hồi bộ câu hỏi đạt 75,6%. Tỷ lệ thu hồi bộ câu hỏi đối 

với nhóm bác sĩ và điều dưỡng lần lượt là 75,5% và 74,4%. 

Đặc điểm nhân khẩu học của cán bộ y tế tham gia trả lời bộ câu hỏi được trình 

bày trong bảng 3.11. 

Bảng 3.11: Đặc điểm nhân khẩu học của cán bộ y tế 

Đặc điểm  

nhân khẩu học 

  
Số Lƣợng Tỷ lệ (%) 

Tổng số 
 

683 100 

Giới tính 

Nam 105 15,4 

Nữ 559 81,8 

Không rõ 19 2,8 

Đối tƣợng 

Bác sỹ 185 27,1 

Điều dưỡng 490 71,7 

Không rõ 8 1,2 

Thời gian công tác 

Dưới 5 năm 292 42,8 

5 – 15 năm 227 33,2 

Trên 15 năm 146 21,4 

Không rõ 18 2,6 

Tuổi 

Nhỏ nhất: 21 

Lớn nhất: 64 

Trung bình: 33,8±9,4 
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Trong tống số 683 cán bộ y tế tham gia trả lời câu hỏi, đa số các cán bộ y tế là 

nữ với số lượng 559 cán bộ, chiếm 81,8%. Đây có thể là một đặc trưng của Bệnh 

viện Nhi Trung Ương nói riêng cũng như các bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi nói 

chung. Độ tuổi trung bình của các cán bộ y tế tham gia trả lời bộ câu hỏi là khá trẻ 

khoảng 34 tuổi và thời gian công tác dưới 15 năm chiếm tới 76% số cán bộ tham 

gia. Có 490 điều dưỡng và 185 bác sĩ đã tham gia trả lời bộ câu hỏi, chiếm tỷ lệ lần 

lượt là 71,7% và 27,1%. 

3.2.1. Nhận thức của cán bộ y tế về ADR và tầm quan trọng của việc báo cáo 

ADR 

3.2.1.1. Nhận thức của cán bộ y tế về độ an toàn của các thuốc lưu hành trên thị 

trường 

Kết quả khảo sát nhận thức của các cán bộ y tế về độ an toàn của các thuốc 

lưu hành trên thị trường được trình trong bảng 3.12. 

Bảng 3.12: Nhận thức về độ an toàn thuốc 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Tất cả các thuốc lưu hành 

trên thị trường đều an toàn 
8 4,3 21 4,3 0 0 29 4,2 

Không phải tất cả các thuốc 

lưu hành trên thị trường đều 

an toàn 

172 93,0 417 85,1 4 50 593 86,8 

Không biết 3 1,6 39 8,0 2 25,0 44 6,5 

Không trả lời câu hỏi 2 1,1 13 2,6 2 25,0 17 2,5 

593/683 cán bộ y tế, tương ứng với 86,1% cho rằng không phải tất cả các 

thuốc đang lưu hành trên thị trường đều an toàn. Tỷ lệ này ở nhóm bác sĩ và điều 

dưỡng tương ứng lần lượt là 93,0% và 85,1%. Ngoài ra có tới 61 cán bộ y tế  (chiếm 

9%) trả lời là không biết hoặc không trả lời câu hỏi này, trong đó 52/61 cán bộ y tế 

thuộc nhóm điều dưỡng. 

3.2.1.2. Nhận thức của cán bộ y tế về các nguyên nhân có thể gây ADR 

Kết quả khảo sát nhận thức của các cán bộ y tế về các nguyên nhân gây ADR 

được trình bày trong bảng 3.13. 
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Bảng 3.13: Nhận thức về nguyên nhân gây ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Chất lượng thuốc 176 95,1 440 89,8 7 87,5 623 91,2 

Quá liều 164 88,6 382 78,0 7 87,5 553 81,0 

Lạm dụng thuốc 158 85,4 377 76,9 7 87,5 542 79,4 

Sử dụng thuốc không đúng 

chỉ định 
165 89,2 393 80,2 8 100 566 82,9 

Sử dụng thuốc không đúng 

chỉ định ghi trong tờ HDSD 
108 58,4 228 46,5 8 100 344 50,4 

Bản chất của thuốc 114 61,6 206 42,0 6 75,0 326 47,7 

Ý kiến khác 15 8,1 16 3,3 2 25,0 33 4,8 

Không điền 0 0 6 1,2 0 0 6 0,9 

4 nguyên nhân gây ADR được cán bộ y tế chọn nhiều là chất lượng thuốc, 

quá liều, lạm dụng thuốc và sử dụng thuốc không đúng chỉ định đều với tỷ lệ trên 

75%. Trong đó, chất lượng thuốc là nguyên nhân được chọn cao nhất ở cả nhóm 

bác sĩ và điều dưỡng. Bản chất thuốc là một nguyên nhân quan trọng gây ADR, tuy 

nhiên nguyên nhân này không được các cán bộ y tế lựa chọn nhiều (47,7%). 

3.2.1.3. Nhận thức của cán bộ y tế về định nghĩa ADR 

Định nghĩa về ADR dựa trên định nghĩa của WHO: ADR là phản ứng độc 

hại, không được định trước và xuất hiện ở liều thường dùng cho người với mục đích 

phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị bệnh hoặc làm thay đổi chức năng sinh lý cơ thể 

[67]. Kết quả khảo sát nhận thức của các cán bộ y tế về định nghĩa ADR được trình 

bảy trong bảng 3.14. 

Bảng 3.14 : Nhận thức về khái niệm ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Phản ứng độc hại 35 18,9 97 19,8 2 25,0 134 19,6 

Không được định trước 15 8,1 85 17,3 1 12,5 101 14,8 

Xuất hiện ở liều thường dùng 

cho người để phòng bệnh, chẩn 

đoán hoặc chữa bệnh hoặc làm 

thay đổi một chức năng sinh lý 

21 11,4 43 8,8 0 0 64 9,4 

Tất cả các phương án trên 130 70,3 309 63,1 5 62,5 444 65,0 

Ý kiến khác 2 1,1 3 0,6 0 0 5 0,7 

Không điền 1 0,5 19 3,9 0 0 20 2,9 
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Trong số 683 cán bộ y tế tham gia trả lời, chỉ có 444 cán bộ y tế chiếm 65% 

trả lời đúng. Tỷ lệ này ở nhóm bác sĩ và điều dưỡng lần lượt là 70,3% và 63,1%. 

3.2.1.4. Nhận thức của cán bộ y tế về trách nhiệm báo cáo ADR 

Hiện nay ở nước ta việc báo cáo ADR vẫn chủ yếu thông qua phương pháp 

báo cáo tự nguyện. Năm 2013, Bộ Y tế ban hanh quyết định 1088/QĐ-BYT về 

hướng dẫn hoạt động giám sát ADR tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó có 

hướng dẫn chi tiết về việc báo cáo ADR bao gồm đối tượng viết báo cáo, các trường 

hợp cần báo cáo, thời gian gửi báo cáo, hướng dẫn điền mẫu báo cáo ADR, hình 

thức gửi báo cáo, nơi nhận báo cáo [3]. Báo cáo ADR được coi như là một phần 

trách nhiệm của cán bộ y tế. Kết quả khảo sát nhận thức của cán bộ y tế về trách 

nhiệm báo cáo ADR được trình bày trong bảng 3.15. 

Bảng 3.15 : Nhận thức về trách nhiệm báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Báo cáo ADR là trách nhiệm 

của cán bộ y tế 
172 93,0 446 91,0 8 100 626 91,7 

Báo cáo ADR không phải là 

trách nhiệm của cán bộ y tế 
5 2,7 25 5,1 0 0 30 4,4 

Không biết 7 3,8 12 2,5 0 0 19 2,8 

Không điền 1 0,5 7 1,4 0 0 8 1,1 

 Đa số các cán bộ y tế đều cho rằng báo cáo ADR là trách nhiệm của mình 

với 626 cán bộ, chiếm 91,7%. 

3.2.1.5. Nhận thức của cán bộ y tế về tầm quan trọng của việc báo cáo ADR 

Kết quả khảo sát nhận thức của các cán bộ y tế về tầm quan trọng của báo cáo 

ADR được trình bày trong bảng 3.16. 

Bảng 3.16: Nhận thức về tầm quan trọng của báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Báo cáo ADR quan trọng 184 99,5 482 98,4 8 100 674 98,7 

Báo cáo ADR không 

quan trọng 
0 0 1 0,2 0 0 1 0,1 

Không điền 1 0,5 7 1,4 0 0 8 1,2 
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Hầu hết các cán bộ y tế với 98,7% đều cho rằng việc báo cáo ADR là quan 

trọng. Ngoài ra vẫn còn 9 cán bộ y tế cho rằng báo cáo ADR là không quan trọng 

hoặc không trả lời câu hỏi này, chiếm 1,3%. 

Kết quả khảo sát nhận thức của cán bộ y tế việc vì sao báo cáo ADR là quan 

trọng được trình bày trong bảng  3.17. 

Bảng 3.17: Nhận thức về lý do báo cáo ADR là quan trọng 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=184 % N=482 % N=8 % N=674 % 

Xác định và phát hiện ADR mới 155 84,2 286 59,3 5 62,5 446 66,2 

Chia sẻ thông tin ADR với  

đồng nghiệp 
155 84,2 359 74,5 5 62,5 519 77,0 

Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân 151 82,1 451 93,6 8 100 610 90,5 

Xác định vấn đề liên quan đến thuốc 151 82,1 339 70,3 6 75,0 496 73,6 

Xác định tần suất gặp ADR 123 66,8 228 47,3 5 62,5 356 52,8 

Không điền 0 0 5 1,0 0 0 5 0,7 

Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân là lý do hàng đầu các cán bộ y tế cho rằng 

việc báo cáo ADR là quan trọng với 610 cán bộ y tế lựa chọn, chiếm 90,5%. Đây 

cũng là lý do được các cán bộ điều dưỡng lựa chọn cao hơn hẳn so với các lý do 

khác với 93,6% cán bộ điều dưỡng tham gia lựa chọn. Ở nhóm bác sĩ, 4 lý do cho 

rằng việc báo cáo ADR là quan trọng được lựa chọn nhiều nhất là xác định và phát 

hiện ADR mới, chia sẻ thông tin ADR với đồng nghiệp, đảm bảo an toàn cho bệnh 

nhân và xác định vấn đề liên quan đến thuốc. Các đáp án này được lựa chọn với tỷ 

lệ xấp xỉ nhau khoảng trên 80%. 

3.2.2. Nhận thức của cán bộ y tế về cách thực hiện báo cáo ADR 

3.2.2.1. Nhận thức của cán bộ y tế về mẫu báo cáo ADR hiện hành của Bộ Y tế 

Mẫu báo cáo ADR hiện hành của BYT đã được ban hành từ năm 2011 kèm 

theo thông tư số 23/2011/TT-BYT “Hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có 

giường bệnh” [2]. Hướng dẫn chi tiết về việc giám sát và báo cáo ADR tại các cơ sở 

khám, chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành năm 2013 theo quyết định số 1088/QĐ-

BYT [3]. Kết quả khảo sát nhận thức của các cán bộ y tế về sự tồn tại của mẫu báo 

cáo ADR hiện hành được trình bày trong bảng 3.18. 
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Bảng 3.18: Nhận thức về mẫu báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Có biết mẫu báo cáo ADR 

hiện hành 
87 47,0 148 30,2 3 37,5 238 34,8 

Không biết mẫu báo cáo ADR 

hiện hành 
92 49,7 313 63,9 4 50,0 409 59,9 

Không điền 6 3,3 29 5,9 1 12,5 36 5,3 

Chỉ có 238/683 cán bộ y tế tham gia trả lời bộ câu hỏi biết đến mẫu báo cáo 

ADR hiện hành của bộ y tế, chiếm 34,8%. Tỷ lệ này ở nhóm bác sĩ và điều dưỡng 

tương ứng là 47,0% và 30,2%. 

3.2.2.2. Nhận thức của cán bộ y tế về nơi cung cấp mẫu báo cáo ADR 

Kết quả khảo sát nhận thức của các cán bộ y tế về nơi cung cấp mẫu báo cáo 

được trình bày trong bảng 3.19. 

Bảng 3.19 : Nhận thức về nơi cung cấp mẫu báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Khoa phòng nơi làm việc 100 54,1 263 53,7 5 62,5 368 53,9 

Khoa Dược hoặc phòng Kế 

hoạch tổng hợp của bệnh viện 
151 81,6 362 73,9 7 87,5 520 76,1 

Liên hệ trực tiếp với Trung tâm 

Quốc gia về Thông tin thuốc và 

Theo dõi phản ứng có hại của 

thuốc 

70 37,8 136 27,8 2 25,0 208 30,5 

Khác 7 3,8 2 0,4 0 0 9 1,3 

Không điền 4 2,2 25 5,1 0 0 29 4,2 

Khoa Dược hoặc phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là đáp án được 

nhiều cán bộ y tế lựa chọn nhất với 520 cán bộ, chiếm 76,1%. Khoa phòng nơi làm 

việc cũng được 368 cán bộ y tế lựa chọn, chiếm 53,9%. Một bộ phận cán bộ y tế 

chọn liên hệ trực tiếp với Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản 

ứng có hại của thuốc (208 cán bộ tương ứng với 30,5%). 9 cán bộ y tế (chiếm 

1,3%) lựa chọn đáp án khác như mạng internet, tờ hướng dẫn sử dụng, trang web… 

 



37 
 

3.2.2.3. Nhận thức của cán bộ y tế về nơi nhận báo cáo ADR 

Trong hướng dẫn hoạt động giám sát ADR tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của BYT có hướng dẫn với các sơ sở khám bệnh, chữa bệnh có khoa Dược, 

khoa Dược là đầu mối tập hợp báo cáo trong bệnh viện. Trường hợp khẩn cấp có 

thể gửi báo cáo trực tiếp cho Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi 

phản ứng có hại của thuốc hoặc các trung tâm khu vực sau đó thông báo lại cho 

khoa Dược [3]. Kết quả khảo sát nhận thức của các cán bộ y tế về nơi nhận báo cáo 

ADR được trình bày trong bảng 3.20 

Bảng 3.20 : Nhận thức về nơi nhận báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=97 % N=176 % N=2 % N=275 % 

Khoa Dược 66 68,0 103 58,5 2 100 171 62,2 

Trung tâm Quốc gia về thông 

tin thuốc và theo dõi ADR 
4 4,1 5 2,8 0 0 9 3,3 

Hãng Dược – Trình dược viên 23 23,7 18 10,2 0 0 41 14,9 

Ý kiến khác 20 20,6 61 34,7 1 50,0 82 29,8 

Không điền 3 3,1 11 6,2 0 0 14 5,1 

Trong tổng số 275 cán đã tham gia báo cáo ADR, khoa Dược là nơi gửi báo 

cáo ADR được nhiều cán bộ y tế lựa chọn nhất với 171 cán bộ, chiếm 62,2%. Chỉ 

có 9 cán bộ y tế, chiếm 3,3% lựa chọn gửi báo cáo trực tiếp lên Trung tâm Quốc gia 

về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Có 41 cán bộ y tế, 

chiếm 14,9% lựa chọn hãng dược – trình dược viên là nơi gửi báo cáo. Trong khi đó 

có 82 cán bộ y tế, chiếm 29,8% lựa chọn ý kiến khác như là báo cáo ADR cho bác 

sĩ, lãnh đạo khoa hoặc khoa đang làm việc. 

3.2.2.4. Nhận thức của các cán bộ y tế về các thông tin tối thiểu cần điền trong 

mẫu báo cáo ADR 

Theo Hướng dẫn hoạt động giám sát ADR tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Bộ Y tế, thông tin về người bệnh, thông tin về ADR, thông tin về thuốc 

nghi ngờ, thông tin về người báo cáo và đơn vị báo cáo là 4 trường thông tin tối 

thiểu cần điền trong một báo cáo ADR. Ngoài ra, khuyến khích cán bộ báo cáo thu 

thập tối đa các thông tin còn lại trong mẫu báo cáo [3]. Kết quả khảo sát nhận thức 



38 
 

của các cán bộ y tế về các thông tin tối thiểu khi điền báo cáo ADR được trình bày 

trong bảng 3.21 

Bảng 3.21 : Thông tin tối thiểu khi điền báo cáo 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Thông tin về người bệnh 166 89,7 384 78,4 8 100 558 81,7 

Thông tin về phản ứng có hại 180 97,3 430 87,8 6 75,0 616 90,2 

Thông tin về thuốc nghi ngờ 163 88,1 250 51,0 6 75,0 419 61,3 

Thông tin về người báo cáo 

và đơn vị báo cáo 
139 75,1 250 51,0 6 75,0 395 57,8 

Cả 4 thông tin trên 132 71,4 186 38,0 5 62,5 323 47,3 

Các thông tin khác 8 4,3 18 3,7 1 12,5 27 3,9 

Không điền 2 1,1 14 2,9 0 0 16 2,3 

Chỉ có 323/683 cán bộ y tế trả lời đủ các trường thông tin tối thiểu cần điền 

trong một báo cáo ADR, chiếm 47,3%. Tỷ lệ trả lời đúng ở nhóm bác sĩ và nhóm 

điều dưỡng là 132/185, chiếm 71,4% và 186/490 chiếm 38,0%. 

3.2.3. Thực trạng công tác báo cáo ADR tại bệnh viện 

3.2.3.1. Tỷ lệ cán bộ y tế đã từng gặp ADR và tỷ lệ cán bộ y tế đã từng báo cáo 

ADR 

Tỷ lệ cán bộ y tế đã từng gặp ADR và tỷ lệ cán bộ y tế đã từng báo cáo ADR 

được trình bày trong bảng 3.22. 

Bảng 3.22: Tỷ lệ cán bộ y tế đã gặp/báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Đã từng gặp ADR 175 94,6 381 77,8 5 62,5 561 82,1 

Chưa từng gặp ADR 7 3,8 96 19,6 3 37,5 106 15,5 

Không trả lời đã gặp hay chưa 3 1,6 13 2,7 0 0 16 2,4 

Đã từng báo cáo ADR 97 52,4 176 35,9 2 25,0 275 40,3 

Chưa báo cáo ADR 86 46,5 306 62,5 6 75,0 398 58,3 

Không trả lời đã từng báo cáo 

hay chưa 
2 1,1 8 1,6 0 0 10 1,4 

Có 561/683 cán bộ y tế chiếm 82,1% trả lời là đã từng gặp ADR trong quá 

trình công tác. Tuy nhiên chỉ có 275/683 cán bộ y tế chiếm 40,3% trả lời là đã từng 

báo cáo ADR. 94,6% bác sĩ trả lời đã từng gặp ADR nhưng chỉ có 52,4% bác sĩ là 
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đã từng báo cáo ADR. Ở nhóm điều dưỡng tỷ lệ cán bộ đã gặp ADR và đã báo cáo 

ADR tương ứng là 77,8 % và 35,9%. 

3.2.3.2. Các khó khăn khi thực hiện báo cáo ADR 

Kết quả khảo sát về các khó khăn khi thực hiện báo cáo ADR của các cán bộ 

y tế được trình bày trong bảng 3.23. 

Bảng 3.23 : Các khó khăn khi thực hiện báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Khó xác định thuốc nghi ngờ 116 62,7 239 48,8 5 62,5 360 52,7 

Không có thời gian 36 19,5 66 13,5 2 25,0 104 15,2 

Mẫu báo cáo phức tạp 31 16,8 68 13,9 3 37,5 102 14,9 

Khó xác định mức độ nghiêm 

trọng của ADR 
71 38,4 250 51,0 5 62,5 326 47,7 

Thiếu kiến thức lâm sàng 22 11,9 102 20,8 4 50,0 128 18,7 

Không có khó khăn nào 34 18,4 40 8,2 0 0 74 10,8 

Ý kiến khác 9 4,9 17 3,5 0 0 26 3,8 

Không điền 12 6,5 41 8,4 0 0 53 7,8 

Các cán bộ y tế đều cho rằng khó xác định thuốc nghi ngờ và khó xác định 

mức độ nghiêm trọng của ADR là 2 khó khăn lớn nhất khi thực hiện báo cáo ADR 

với tỷ lệ lựa chọn tương ứng là 52,7% và 47,7%. Các khó khăn khác lần lượt là 

thiếu kiến thức lâm sàng (18,7%), không có thời gian (15,2%) và mẫu báo cáo phức 

tạp (14,9%). Có 74 cán bộ y tế lựa chọn là không có khó khăn nào khi thực hiện báo 

cáo ADR, chiếm 10,8%. 

3.2.3.3. Các nguyên nhân không báo cáo ADR 

Kết quả khảo sát về các nguyên nhân không báo cáo ADR của các cán bộ y 

tế được trình bày trong bảng 3.24. 
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Bảng 3.24 : Các nguyên nhân không báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Việc báo cáo không ảnh 

hưởng đến phác đồ điều trị 
24 13,0 55 11,2 0 0 79 11,6 

Mất thời gian 60 32,4 68 13,9 2 25,0 130 19,0 

Thiếu kinh phí 26 14,1 57 11,6 0 0 83 12,2 

Phản ứng đã được biết quá rõ 52 28,1 52 10,6 1 12,5 105 15,4 

Không có sẵn mẫu báo cáo 118 63,8 244 49,8 4 50,0 366 53,6 

Không biết cách báo cáo 84 45,4 176 35,9 4 50,0 264 38,7 

Phản ứng nhẹ không đáng để 

báo cáo 
74 40,0 103 21,0 4 50,0 181 26,5 

Sợ bị quy kết trách nhiệm 39 21,1 55 11,2 1 12,5 95 13,9 

Không biết 22 11,9 64 13,1 2 25,0 88 12,9 

Ý kiến khác 4 2,2 12 2,4 0 0 16 2,3 

Không điền 4 2,2 45 9,2 1 12,5 50 7,3 

Không có sẵn mẫu báo cáo và không biết cách báo cáo là 2 nguyên nhân 

không báo cáo lớn nhất được các cán bộ y tế lựa chọn với tỷ lệ tương ứng là 53,6% 

và 38,7%. Các nguyên nhân không báo cáo khác lần lượt là phản ứng nhẹ không 

đáng để báo cáo (26,5%), mất thời gian (19,0%), phản ứng đã biết quá rõ (15,4%), 

sợ bị quy kết trách nhiệm (13,9%), thiếu kinh phí (12,2%) và việc báo cáo không 

ảnh hưởng đến phác đồ điều trị (11,6%). 

3.2.4. Các biện pháp đƣợc cán bộ y tế đề xuất để cải thiện hoạt động báo cáo 

ADR 

Kết quả khảo sát các cán bộ y tế về các biện pháp để cải thiện hoạt động báo 

cáo ADR được trình bày trong bảng 3.25. 
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Bảng 3.25 : Biện pháp để cải thiện hoạt động báo cáo ADR 

Đối tƣợng 

Trả lời 

Bác sĩ Điều dƣỡng Không rõ Tổng 

N=185 % N=490 % N=8 % N=683 % 

Đào tạo và tập huấn cho 

cán bộ y tế về ADR 
169 91,4 423 86,3 8 100 600 87,8 

Phối hợp dược sĩ để hỗ trợ 

báo cáo ADR 
160 86,5 347 70,8 6 75,0 513 75,1 

Gửi phản hồi về kết quả 

đánh giá ADR đến cán bộ y 

tế tham gia báo cáo 

151 81,6 311 63,5 7 87,5 469 68,7 

Có quy trình chuyên môn 

hướng dẫn hoạt động báo 

cáo ADR 

160 86,5 347 70,8 7 87,5 514 75,3 

Đề xuất khác 5 2,7 3 0,6 0 0 8 1,2 

Không điền 2 1,1 15 3,1 0 0 17 2,5 

Cả 4 phương án giúp nâng cao hiệu quả công tác báo cáo ADR mà bộ câu 

hỏi đưa ra đều được cán bộ y tế lựa chọn với tỷ lệ cao trên 65%. Trong đó, biện 

pháp được lựa chọn nhiều nhất là đào tạo và tập huấn cho cán bộ y tế về ADR được 

600 cán bộ y tế lựa chọn, chiếm 87,8%. Tiếp theo là 2 biện pháp có quy trình 

chuyên môn hướng dẫn hoạt động báo cáo ADR và phối hợp dược sĩ để hỗ trợ báo 

cáo ADR với tỷ lệ tương ứng lần lượt là 75,3% và 75,1%. Gửi phản hồi về kết quả 

đánh giá ADR đến cán bộ y tế tham gia báo cáo được 469 cán bộ y tế lựa chọn, 

chiếm 68,7%. Ngoài ra có 8 cán bộ y tế đưa ra các đề xuất khác như lựa chọn như 

phối hợp các ban ngành, đưa thêm qui định bắt buộc với cán bộ y tế.., chiếm 1,2%. 
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BÀN LUẬN 

Trẻ em là một đối tượng đặc biệt và thường không được lựa chọn vào các thử 

nghiệm lâm sàng. Do đó, các dữ liệu về việc sử dụng nhiều thuốc trên trẻ em hiện 

còn rất hạn chế, đặc biệt là các dữ liệu về độ an toàn của thuốc. Giám sát và thu 

thập báo cáo ADR sau khi lưu hành trên thị trường là nguồn chính cung cấp các dữ 

liệu về an toàn thuốc trong Nhi khoa [37]. Tuy nhiên, một trong những hạn chế lớn 

của báo cáo tự nguyện là tình trạng báo cáo thấp hơn so với thực tế [35], [71]. Có 

nhiều yếu tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng báo cáo ADR, trong đó, nhận 

thức và thái độ của cán bộ y tế đóng vai trò rất quan trọng [39], [47]. Với mong 

muốn khảo sát mô hình ADR ghi nhận trên đối tượng bệnh tại Việt Nam và khảo sát 

nhận thức, thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động Cảnh giác Dược trong Nhi 

khoa, chúng tôi tiến hành nghiên cứu khảo sát báo cáo ADR ghi nhận trên bệnh nhi 

trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về phản ứng có hại của thuốc giai đoạn 2010-2012 và 

nhận thức, thái độ của cán bộ y tế một bệnh viện chuyên khoa nhi đầu ngành là 

Bệnh viện Nhi Trung Ương.  

Qua 3 năm từ 2010 – 2012, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo 

dõi phản ứng có hại của thuốc đã nhận được 1288 báo cáo ADR ghi nhận trên đối 

tượng nhi, trong đó 80% báo cáo được đánh giá là nghiêm trọng. ADR nghiêm 

trọng trên bệnh nhân thường là những ADR có biểu hiện rõ ràng, dẫn đến hậu quả 

đáng kể trên lâm sàng và nhận được sự chú ý và can thiệp từ cán bộ y tế. Đây có thể 

là lý do khiến ADR nghiêm trọng được cán bộ y tế quan tâm và báo cáo nhiều hơn. 

Trong số bệnh nhân nhi được ghi nhận báo cáo, nhóm trẻ lớn (2-11 tuổi) ghi nhận 

ADR với tỷ lệ cao nhất (43,2%) và tỷ lệ trẻ nam ghi nhận ADR cao hơn so với trẻ 

nữ. Các nghiên cứu khảo sát báo cáo ADR trong Cơ sở dữ liệu của WHO [58], 

nghiên cứu tại Đan Mạch [7] và nghiên cứu tại Thụy Điển [66] cũng cho kết quả tỷ 

lệ báo cáo ADR ghi nhận trên trẻ nam cao hơn trẻ nữ. Nguyên nhân dẫn đến sự khác 

biệt này chưa được chỉ rõ trong các nghiên cứu, một phần có thể do một số  bệnh cụ 

thể thường gặp ở trẻ nam hơn trẻ nữ như chứng tăng động giảm chú ý, hen phế 

quản…[19]. Tại Việt Nam, theo báo cáo điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa 
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gia đình thời điểm 01/04/2012 của Tổng cục Thống kê, số trẻ nam trong độ tuổi 0-

18 tuổi cao hơn so với số trẻ nữ [1]. Đây cũng có thể là một nguyên nhân giải thích 

cho việc sử dụng thuốc trên trẻ nam nhiều hơn dẫn đến kết quả tỷ lệ ADR ghi nhận 

trên trẻ nam cao hơn so với trẻ nữ. 

Nhóm thuốc kháng khuẩn tác dụng toàn thân là nhóm thuốc được ghi nhận 

báo cáo nhiều nhất ở trẻ em (chiếm 69,9% tổng tần suất gặp tất cả các nhóm thuốc). 

Kết quả tương tự được ghi nhận với khảo sát Cơ sở dữ liệu về phản ứng có hại của 

WHO với tỷ lệ ghi nhận của nhóm thuốc này là 33% [58]. Kết quả hoàn toàn phù 

hợp với thực tế tình trạng sử dụng nhóm thuốc kháng khuẩn trên trẻ em do bệnh 

nhiễm khuẩn là một bệnh phổ biến trên đối tượng này [19]. Tỷ lệ ghi nhận ADR đối 

với nhóm kháng khuẩn và tác dụng toàn thân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia cao hơn 

hẳn so với các nhóm thuốc khác (69,9% so với tỷ lệ ghi nhận với nhóm thuốc đứng 

thứ hai là 7,8%). Điều này có thể được giải thích do các thuốc kháng khuẩn được sử 

dụng phổ biến trên trẻ em và ADR liên quan đến nhóm thuốc này được nhiều cán 

bộ y tế biết tới. Do có sự quan tâm và hiểu biết đối với thuốc và thực tế sử dụng phổ 

biến, các cán bộ y tế có xu hướng quan tâm đặc biệt đến việc sử dụng các thuốc 

kháng khuẩn, từ đó dễ phát hiện ADR. Cùng thống nhất với kết quả về nhóm thuốc, 

trong số 10 thuốc ngờ gây ADR nhiều nhất, có 8 thuốc thuộc nhóm kháng sinh, 

trong đó cefotaxim là thuốc nghi ngờ được báo cáo nhiều nhất với tần suất gặp 

chiếm 19,2% so với tổng tần suất gặp đối với tất cả các thuốc trong Cơ sở dữ liệu. 

Các ADR được báo cáo nhiều nhất theo tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng là rối 

loạn da và mô dưới da và rối loạn toàn thân với tần suất ghi nhận lần lượt chiếm 

56,6% và 24,9% tổng tần suất ghi nhận ADR với tất cả các tổ chức cơ thể. Kết quả 

tương tự được ghi nhận trong khảo sát cơ sở dữ liệu của WHO với tần suất ADR rối 

loạn da và mô dưới da và rối loạn toàn thân lần lượt chiếm 35% và 20% [58]. Trong 

khi đó, tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng ghi nhận nhiều nhất trong nghiên cứu tại Đan 

Mạch là rối loạn toàn thân và phản ứng tại vị trí đưa thuốc (chiếm 31%) [7] và trong 

nghiên cứu tại Thụy Điển lại là rối loạn tâm thần (chiếm 23,7%) [66]. Các phản ứng 

dị ứng ngoài da và rối loạn toàn thân được ghi nhận nhiều trong Cơ sở dữ liệu có 
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thể do đây là các ADR xảy ra sớm, dễ phát hiện và mô tả. Ngoài ra, các ADR cần 

thời gian theo dõi dài, các biểu hiện phức tạp hoặc cần các xét nghiệm để xác định 

có thể chưa được quan tâm đúng mức và dễ bị bỏ qua. 

Trong số 10 cặp thuốc – ADR được ghi nhận với tần suất cao nhất trong Cơ 

sở dữ liệu Quốc gia, 6/10 cặp liên quan đến kháng sinh và phản ứng dị ứng ngoài 

da. Trong số các phản ứng dị ứng ngoài da ghi nhận trên bệnh nhi, đáng chú ý có 

hội chứng Stevens - Johnson và hội chứng Lyell là những thể dị ứng thuốc rất nặng, 

diễn biến phức tạp và dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Ngoài ra, sốc phản vệ/phản ứng 

phản vệ cũng được ghi nhận với một tỷ lệ đáng kể với 177/1288 báo cáo chiếm 

13,7%. Kháng sinh là nhóm thuốc gây sốc phản vệ được ghi nhận chủ yếu, trong đó 

chiếm tỷ lệ cao nhất là cefotaxim. Tần suất ghi nhận cặp phản ứng phản vệ/sốc phản 

vệ - cefotaxim chiếm 25,4% tổng số cặp phản ứng phản vệ/sốc phản vệ - thuốc ghi 

nhận. Những báo cáo ca đơn lẻ về các ADR nghiêm trọng, hiếm gặp ghi nhận sau 

khi thuốc lưu hành trên thị trường là nguồn cung cấp những thông tin rất hữu ích về 

độ an toàn của thuốc, từ các báo cáo được ghi nhận này có thể đưa ra các tín hiệu về 

an toàn thuốc và cảnh báo kịp thời tới cán bộ y tế và người bệnh [37]. 

Kết quả đánh giá trung bình số báo cáo/bệnh viện của nhóm các bệnh viện 

chuyên khoa nhi là 20,0±32,2 cao hơn có ý nghĩa so với 4,4±10,3 ở nhóm các bệnh 

viện khác (p=0,001). Tuy nhiên, các bệnh viện chuyên khoa nhi có tỷ lệ báo cáo ghi 

nhận dao động lớn. Hai bệnh viện Nhi Đồng I và Nhi Đồng II có số báo cáo chiếm 

60% (203 báo cáo) tổng số báo cáo ghi nhận từ các bệnh viện chuyên khoa nhi. 

Đáng chú ý, Bệnh viện Nhi Trung Ương là bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung 

Ương nhưng trong 3 năm chỉ ghi nhận 14 báo cáo. Theo thông tin cung cấp từ phía 

bệnh viện, số báo cáo ghi nhận tại bệnh viện trong vòng 3 năm 2010-2012 là 32 báo 

cáo. Do có sự chênh lệch giữa số báo cáo ghi nhận tại bệnh viện và số báo cáo được 

gửi tới Trung Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc, 

chúng tôi tiến hành khảo sát nhận thức, thái độ của cán bộ y tế về hoạt động Cảnh 

giác Dược tại Bệnh viện Nhi Trung Ương thông qua bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. 
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Tỷ lệ bộ câu hỏi được hoàn thiện và gửi lại trong nghiên cứu của chúng tôi 

tương đối cao với 76% tổng số bộ câu hỏi phát ra. Một nghiên cứu tại Anh ghi nhận 

tỷ lệ thu hồi bộ câu hỏi là 53,7% với hình thức gửi bộ câu hỏi qua đường bưu điện 

[22] và tỷ lệ này trong một nghiên cứu khác tại Hà Lan là 73% với hình thức gửi bộ 

câu hỏi qua email [31]. Hình thức phát bộ câu hỏi tại buổi giao ban khoa và thu lại 

sau khi cán bộ y tế hoàn thiện được chúng tôi lựa chọn do hình thức này sẽ giảm 

thiểu được nguy cơ thất lạc bộ câu hỏi do đường bưu điện hay nguy cơ giảm sự 

quan tâm của cán bộ y tế với hình thức gửi qua đường email. Các cán bộ y tế tham 

gia trả lời bộ câu hỏi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương chủ yếu là nữ với độ tuổi trung 

bình tương đối trẻ (34 tuổi). Cán bộ nữ chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu nhân viên tại 

Bệnh viện Nhi Trung Ương là một đặc trưng của các bệnh viện chuyên khoa Sản-

Nhi. Ngoài ra, Cảnh giác Dược là một lĩnh vực tương đối mới và cán bộ trẻ là đội 

ngũ nhanh nhạy trong việc tiếp cận và triển khai các hoạt động liên quan. 

Kết quả khảo sát cho thấy cán bộ y tế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương nhìn 

chung có nhận thức tốt về ADR và tầm quan trọng của việc báo cáo ADR với 87% 

các cán bộ cho rằng không phải tất cả các thuốc đang lưu hành trên thị trường đều 

an toàn, 92% cho rằng việc báo cáo ADR là trách nhiệm của cán bộ y tế và 99% cho 

rằng việc báo cáo ADR là quan trọng. Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân là lý do 

chính khiến việc báo cáo ADR quan trọng là phương án được đa số cán bộ y tế bệnh 

viện lựa chọn với tỷ lệ 91%. Ngoài ra, xác định ADR mới, chia sẻ thông tin với 

đồng nghiệp và xác định các vấn đề liên quan đến thuốc cũng là các phương án 

được các cán bộ y tế chọn nhiều. Kết quả tương tự được ghi nhận trong một nghiên 

cứu tại Ấn Độ với 97,3% cán bộ y tế cho rằng báo cáo ADR là quan trọng và lý do 

đảm bảo an toàn cho bệnh nhân được 28,8% cán bộ y tế lựa chọn [18].  

Tại Việt Nam, mẫu báo cáo ADR hiện hành của Bộ Y tế đã được ban hành từ 

năm 2011 kèm theo thông tư số 23/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn sử dụng thuốc 

trong các cơ sở y tế có giường bệnh” [2]. Hướng dẫn chi tiết về việc giám sát và báo 

cáo ADR tại các cơ sở khám, chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành năm 2013 theo 

quyết định số 1088/QĐ-BYT [3]. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ y tế của Bệnh viện Nhi 
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Trung Ương có nhận thức đầy đủ về cách thực hiện báo cáo ADR còn chưa cao. Chỉ 

có 35% cán bộ y tế của bệnh viện biết đến mẫu báo cáo ADR hiện hành của Bộ Y tế 

và chỉ có 47% cán bộ y tế nắm được các trường thông tin tối thiểu cần điền trong 

mẫu báo cáo ADR. Điều này cho thấy công tác trang bị kiến thức về hoạt động báo 

cáo ADR cho cán bộ y tế trong bệnh viện vẫn chưa thực sự được chú trọng. 

Do thiếu nhận thức về cách thực hiện báo cáo ADR, thực tế công tác báo cáo 

ADR của các cán bộ y tế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương chưa đạt hiệu quả cao. Cụ 

thể, kết quả khảo sát cho thấy trong khi 82% cán bộ y tế của bệnh viện đã từng gặp 

ADR chỉ có 40% cán bộ y tế đã từng báo cáo ADR. Đây cũng là thực trạng được 

ghi nhận trong nhiều nghiên cứu. Trong một nghiên cứu tại Nepal, 75% cán bộ y tế 

đã từng gặp ADR nhưng chỉ có 20% đã tham gia báo cáo [53]. Tỷ lệ này ghi nhận 

trong một nghiên cứu tại Ấn Độ tương ứng là 85% đã từng gặp ADR và 15% đã 

từng tham gia báo cáo [18]. Như vậy, tỷ lệ số cán bộ y tế báo cáo ADR so với số 

cán bộ y tế đã từng gặp ADR tại Bệnh viện Nhi Trung Ương là tương đối cao so với 

tỷ lệ ghi nhận ở các nghiên cứu khác. Số lượng cán bộ y tế đã từng tham gia báo cáo 

ghi nhận qua khảo sát là 275 cán bộ. Tuy nhiên, theo thông tin thu thập từ báo cáo 

ADR ghi nhận tại bệnh viện trong vòng 4 năm 2010-2013, số cán bộ tham gia báo 

cáo là 32 cán bộ. Số lượng cán bộ y tế tham gia báo cáo theo thông tin từ báo cáo 

ADR của Bệnh viện Nhi Trung Ương trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia trong khoảng 

thời gian tương ứng là 19 cán bộ. Như vậy, có sự khác biệt lớn giữa nhận thức của 

cán bộ y tế về hoạt động báo cáo ADR, thực tế hoạt động báo cáo ADR tại bệnh 

viện và ghi nhận đóng góp báo cáo ADR của bệnh viện trong Cơ sở dữ liệu Quốc 

gia. 

Khó xác định thuốc nghi ngờ và khó xác định mức độ nghiêm trọng của ADR  

là hai khó khăn lớn nhất mà cán bộ y tế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương gặp phải 

trong hoạt động báo cáo ADR. Khó xác định thuốc nghi ngờ là một khó khăn trong 

hoạt động báo cáo ADR cũng được ghi nhận trong một nghiên cứu tại Hà Lan [22]. 

Các nguyên nhân không báo cáo được các cán bộ y tế lựa chọn là không có sẵn mẫu 

báo cáo, không biết cách báo cáo, phản ứng nhẹ không đáng để báo cáo, mất thời 
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gian, phản ứng được biết quá rõ, sợ bị quy kết trách nhiệm và thiếu kinh phí; trong 

đó, không có sẵn mẫu báo cáo và không biết cách báo cáo là 2 phương án được lựa 

chọn nhiều nhất. Không có sẵn mẫu báo cáo cũng là một trong những nguyên nhân 

hàng đầu khiến cán bộ y tế không tham gia báo cáo theo kết quả của một nghiên 

cứu tại Nepal [53]. Trong một nghiên cứu tại Hà Lan, nguyên nhân hàng đầu khiến 

cán bộ y tế không báo cáo ADR lại là phản ứng được biết quá rõ hay phản ứng ở 

mức độ nhẹ [22]. 

Các biện pháp cải thiện hoạt động báo cáo ADR được cán bộ y tế tại Bệnh 

viện Nhi Trung Ương đề xuất bao gồm đào tạo và tập huấn cho cán bộ y tế về ADR, 

phối hợp dược sĩ để hỗ trợ báo cáo ADR, gửi phản hồi về kết quả đáng giá ADR 

đến cán bộ y tế tham gia báo cáo và có quy trình chuyên môn hướng dẫn hoạt động 

báo cáo ADR. Một nghiên cứu tại Trung Quốc cũng cho thấy cán bộ y tế kỳ vọng 

nhận được sự đào tạo, tập huấn nhiều hơn về Cảnh giác Dược cũng như sự hỗ trợ 

động viên từ khoa Dược bệnh viện để tham gia báo cáo ADR tích cực hơn [61]. Một 

khảo sát khác tiến hành tại Ấn Độ cho thấy 90,2% số cán bộ y tế được hỏi tán  

thành việc thành lập một đơn vị Cảnh giác dược tại bệnh viện họ đang công tác và 

71% bác sĩ cho rằng việc báo cáo ADR nên được coi là bắt buộc [33]. Mong muốn 

tiếp xúc trực tiếp với Trung tâm Cảnh giác Dược quốc gia, nhận được phản hồi chi 

tiết của báo cáo cũng như những thông  tin hỗ trợ hoạt động báo cáo ADR cũng đã 

được ghi nhận từ cán bộ y tế [11].  

Mặc dù có một số hạn chế nhất định, kết quả của nghiên cứu đã góp phần 

đưa ra được hình ảnh bao quát về mô hình ADR trên đối tượng trẻ em ghi nhận 

trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia và khảo sát được nhận thức, thái độ của cán bộ y tế 

đối với hoạt động Cảnh giác Dược tại một bệnh viện chuyên khoa nhi là Bệnh viện 

Nhi Trung Ương. Kết quả của nghiên cứu có thể giúp định hướng cho việc cải thiện 

hoạt động Cảnh giác Dược tại các bệnh viện chuyên khoa nhi cũng như các bệnh 

viện khác nói chung; đồng thời tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn đánh giá 

độ an toàn của thuốc trên trẻ em. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Kết luận 

Nghiên cứu đã mô tả đặc điểm báo cáo ADR trên đối tượng bệnh nhi ghi 

nhận trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia trong giai đoạn 2010 – 2012 và khảo sát nhận 

thức, thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động Cảnh giác Dược tại một bệnh viện 

chuyên khoa nhi là Bệnh viện Nhi Trung Ương với kết quả chính thu được như sau: 

Đặc điểm báo cáo ADR trên đối tượng bệnh nhi ghi nhận trong Cơ sở dữ 

liệu Quốc gia giai đoạn 2010 – 2012 

- Số báo cáo ADR nhi ghi nhận trong vòng 3 năm là 1288 báo cáo, chiếm 

20,4% tổng số báo cáo trong Cơ sở dữ liệu, trong đó 80% số báo cáo được đánh giá 

là nghiêm trọng. Nhóm trẻ lớn (2-11 tuổi) ghi nhận ADR với tỷ lệ cao nhất (43,2%) 

và tỷ lệ trẻ nam ghi nhận ADR cao hơn so với trẻ nữ.   

- Nhóm thuốc kháng khuẩn tác dụng toàn thân được ghi nhận báo cáo ADR 

với tần suất gặp cao nhất, chiếm 69,9%. Trong số 10 thuốc nghi ngờ gây ADR 

nhiều nhất, có 8 thuốc thuộc nhóm kháng sinh, trong đó cefotaxim là thuốc nghi 

ngờ được báo cáo nhiều nhất với tần suất gặp chiếm 19,2%.  

- Tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng ghi nhận ADR nhiều nhất là rối loạn da và mô 

dưới da và rối loạn toàn thân với tần suất ghi nhận lần lượt chiếm 56,6% và 24,9%. 

- Trong số 10 cặp thuốc – ADR được ghi nhận với tần suất cao nhất, 6/10 cặp 

liên quan đến kháng sinh và phản ứng dị ứng ngoài da. Một số ADR nghiêm trọng 

đã được ghi nhận như sốc phản vệ/phản ứng phản vệ, hội chứng Stevens - Johnson 

và hội chứng Lyell. 

Khảo sát nhận thức, thái độ của cán bộ y tế đối với hoạt động Cảnh giác 

Dược tại Bệnh viện Nhi Trung Ương  

- 87% các cán bộ cho rằng không phải tất cả các thuốc đang lưu hành trên thị 

trường đều an toàn, 92% cho rằng việc báo cáo ADR là trách nhiệm của cán bộ y tế 

và 99% cho rằng việc báo cáo ADR là quan trọng. 
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- Chỉ có 35% cán bộ y tế của bệnh viện biết đến mẫu báo cáo ADR hiện hành 

của Bộ Y tế và chỉ có 47% cán bộ y tế nắm được các trường thông tin tối thiểu cần 

điền trong mẫu báo cáo ADR.  

- Hai khó khăn lớn nhất cán bộ y tế gặp phải khi báo cáo ADR là khó xác 

định thuốc nghi ngờ và khó xác định mức độ nghiêm trọng. Hai nguyên nhân khiến 

cán bộ y tế không báo cáo được lựa chọn nhiều nhất là không có sẵn mẫu báo cáo 

và không biết cách báo cáo. 

- Các biện pháp cải thiện hoạt động báo cáo ADR được cán bộ y tế đề xuất 

bao gồm đào tạo và tập huấn cho cán bộ y tế về ADR, phối hợp dược sĩ để hỗ trợ 

báo cáo ADR, gửi phản hồi về kết quả đáng giá ADR đến cán bộ y tế tham gia báo 

cáo và có quy trình chuyên môn hướng dẫn hoạt động báo cáo ADR. 

Đề xuất 

- Tăng cường hoạt động theo dõi và giám sát ADR trên đối tượng bệnh nhân 

nhi và các đối tượng bệnh nhân khác tại các cơ sở khám, chữa bệnh; đặc biệt các 

ADR cần giám sát thông qua xét nghiệm lâm sàng và can thiệp chuyên sâu, các 

ADR nghiêm trọng và hiếm gặp. 

- Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động báo cáo ADR 

trên bệnh nhân nhi và trên các đối tượng bệnh nhân khác như: giáo dục truyền thông 

về tầm quan trọng của báo cáo ADR tự nguyện và vai trò của cán bộ y tế trong hoạt 

động báo cáo ADR; xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý; hướng dẫn thực hành giám 

sát ADR rõ ràng và tăng cường đào tạo tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế. 

- Tiến hành tìm hiểu nhận thức, thái độ và thực hành của cán bộ y tế đối với 

hoạt động Cảnh giác Dược trên quy mô lớn hơn về cả số lượng cơ sở khảo sát và 

các đối tượng cán bộ y tế tham gia nghiên cứu. 

- Triển khai thử nghiệm một số biện pháp cải thiện hoạt động báo cáo ADR 

được cán bộ y tế đề xuất, đánh giá hiệu quả và triển khai áp dụng các biện pháp này 

vào thực tế. 
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Khoa:……………......................................................... 

Thời gian công tác:  < 5 năm   Từ 5 – 15 năm   > 15 năm 
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Xin ông  bà  vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 

 

1. Ông (bà) có nghĩ rằng các loại thuốc lưu hành trên thị trường đều an toàn không?  

 Có                                 Không                                  Không biết 

2. Theo ông (bà) phản ứng có hại của thuốc (ADR) có thể gây ra bởi các nguyên 

nhân nào sau đây? (có thể chọn nhiều hơn 1 phương án) 

 Chất lượng thuốc 

 Quá liều 

 Lạm dụng thuốc 

 Sử dụng thuốc không đúng chỉ định 

 Sử dụng thuốc với chỉ định không ghi trong tờ hướng dẫn sử dụng 

 Bản chất của thuốc 

   kiến khác (xin ghi rõ): ……………………………………………………. 

3. Theo ông (bà), phản ứng có hại của thuốc (ADR) là gì?  

 Phản ứng độc hại 

 Không được định trước 

 Xuất hiện ở liều thường dùng cho người để phòng bệnh, chẩn đoán hoặc chữa 

bệnh hoặc làm thay đổi một chức năng sinh lý 

 Tất cả các phương án trên 

 Ý kiến khác (xin ghi rõ):…………………………………………………….. 

4. Ông (bà) đã từng gặp phản ứng có hại của thuốc (ADR) xảy ra trên bệnh nhân 

hay chưa? 

      Rồi                                Chưa 

5. Theo ông (bà), việc báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) có phải là trách 

nhiệm của ông (bà) hay không? 



 
 

                 Có                                 Không                             Không biết  

6. Theo ông (bà), việc báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) có quan trọng hay 

không? 

    Có        Không  

Nếu có, vì sao ông (bà) cho là quan trọng? (có thể chọn nhiều hơn 1 phương án) 

 Xác định và phát hiện ADR mới 

 Chia sẻ thông tin ADR với đồng nghiệp 

 Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân 

 Xác định vấn đề liên quan an toàn thuốc 

 Xác định tần suất gặp ADR 

7. Ông (bà) có biết đến mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) do Bộ Y tế 

quy định hiện hành hay không? 

 Có                                 Không                           

8. Theo ông (bà) mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) có thể lấy từ đâu? 

(có thể chọn nhiều hơn 1 phương án) 

 Khoa phòng nơi làm việc 

 Khoa Dược hoặc phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện 

 Liên hệ trực tiếp với Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản 

ứng có hại của thuốc  

   kiến khác (xin ghi rõ)……………………………………………………. 

9. Trong thực hành nghề nghiệp, ông (bà) đã từng báo cáo phản ứng có hại của 

thuốc (ADR) chưa?  

         Rồi                                                      Chưa 

Nếu rồi, ông (bà) đã gửi báo cáo lên đơn vị nào? 

 Khoa dược 

 Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc 

 Hãng Dược – Trình dược viên 

 Ý kiến khác (xin ghi rõ)…………………………………………………….. 

10. Theo ông (bà), các thông tin tối thiểu cần điền trong mẫu báo cáo phản ứng có 

hại của thuốc (ADR) là các thông tin nào sau đây? (có thể chọn nhiều hơn 1 phương 

án) 

 Thông tin về người bệnh 

 Thông tin về phản ứng có hại 

 Thông tin về thuốc nghi ngờ 

 Thông tin về người và đơn vị báo cáo 

 Các thông tin khác (xin ghi rõ)…………………………………………….. 

11. Ông (bà) có gặp những khó khăn nào dưới đây khi báo cáo phản ứng có hại của 

thuốc (ADR)? 



 
 

 Khó xác định thuốc nghi ngờ 

 Không có thời gian 

 Mẫu báo cáo phức tạp 

 Khó xác định mức độ nghiêm trọng của phản ứng có hại của thuốc 

 Thiếu kiến thức lâm sàng 

 Không có khó khăn nào 

   kiến khác (xin ghi rõ): ........................................................................... 

12. Theo ông (bà), các nhân viên y tế không báo cáo phản ứng có hại của thuốc bởi 

những nguyên nhân nào sau đây? (Có thể chọn nhiều hơn 1 phương án) 

 Việc báo cáo không ảnh hưởng đến phác đồ điều trị 

 Mất thời gian 

 Thiếu kinh phí 

 Phản ứng này đã được biết quá rõ 

 Không có sẵn mẫu báo cáo 

 Không biết cách báo cáo 

       Phản ứng nhẹ không đáng kể để báo cáo 

      Sợ bị quy kết trách nhiệm 

 Không biết 

         kiến khác (xin ghi rõ)…………………………………………………… 

13. Ông (bà) có mong muốn nhận được phản hồi khi nộp báo cáo phản ứng có hại 

của thuốc hay không? 

                 Có          Không      

14. Theo ông (bà) biện pháp nào sau giúp nâng cao số lượng và chất lượng báo cáo 

phản ứng có hại của thuốc? (có thể chọn nhiều hơn 1 phương án) 

 Đào tạo và tập huấn cho cán bộ y tế về phản ứng có hại của thuốc (ADR) 

 Phối hợp dược sĩ để hỗ trợ báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) 

 Gửi phản hồi về kết quả đánh giá phản ứng có hại của thuốc (ADR) đến cán bộ y 

tế đã tham gia báo cáo 

 Có quy trình chuyên môn hướng dẫn hoạt động báo cáo phản ứng có hại của 

thuốc (ADR) 

 Đề xuất khác (xin ghi rõ)………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 

Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! 

 


