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ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự có mặt của nhiều thuốc mới đã cải thiện đáng kể chất lượng công tác chăm
sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, mặt trái của thuốc - phản ứng có
hại của thuốc (adverse drug reaction - ADR) vẫn đang là vấn đề nổi cộm có tính
chất phổ biến. Ở một số quốc gia trên thế giới, phản ứng có hại của thuốc nằm trong
nhóm 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở bệnh nhân, ngoài ra ADR còn kéo
dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị [19,27]. Trong thực hành, để quản lý
và phòng tránh các ADR, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong đó, báo cáo ADR
là cách tiếp cận cơ bản nhất, góp phần đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý
[12,13].
Trên thực tế, hoạt động này chỉ thực sự hiệu quả khi có sự tham gia tích cực
của nhiều đối tác khác nhau trong hệ thống y tế. Trong đó, các đối tác chính báo cáo
ADR gồm có các cơ sở khám, chữa bệnh, đơn vị kinh doanh thuốc và người bệnh
[14]. Tại Việt Nam, do chưa có cơ sở pháp lý để người bệnh báo cáo các ADR,
người báo cáo chính vẫn là cơ sở khám, chữa bệnh và đơn vị kinh doanh thuốc. Mặc
dù vậy, hai đối tác này chưa chia sẻ đồng đều trách nhiệm về báo cáo ADR. Theo
thống kê của Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại
của thuốc trong năm 2014, số lượng báo cáo ADR gửi từ các đơn vị kinh doanh
thuốc thấp hơn rất nhiều so với từ cơ sở khám, chữa bệnh (640 báo cáo so với 7727
báo cáo) [48].
Kể từ khi Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại
của thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc gia) được thành lập vào năm 2009, nhiều
nghiên cứu về hoạt động báo cáo ADR của cơ sở khám, chữa bệnh đã được thực
hiện [3,4]. Trong khi đó, chưa có một nghiên cứu nào tập trung vào hoạt động báo
cáo ADR của các đơn vị kinh doanh thuốc. Ngày 01/6/2015, Hướng dẫn Quốc gia
về Cảnh giác dược được Bộ Y tế được ban hành kèm Quyết định số 2111/QĐ-BYT
đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với thực hành Cảnh giác dược tại Việt Nam.
Đặc biệt, trong hướng dẫn này, vị trí, vai trò và chức năng của đơn vị kinh doanh
thuốc trong hệ thống đã được mô tả rõ ràng [1].

2

Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiến hành đề tài “Khảo sát thực trạng báo cáo
phản ứng có hại (ADR) của đơn vị kinh doanh thuốc tại Trung tâm DI & ADR
Quốc gia giai đoạn 2014-2015” với mục tiêu:
Mô tả thực trạng báo cáo phản ứng có hại của các đơn vị kinh doanh thuốc
tới Trung tâm DI & ADR Quốc gia giai đoạn 2014-2015.
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Chương I. TỔNG QUAN
1.1. Khái quát về Cảnh giác dược và vị trí của đơn vị kinh doanh thuốc trong
hệ thống Cảnh giác dược
1.1.1. Khái quát về Cảnh giác dược
Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới (WHO), Cảnh giác dược
(Pharmacovigilance) là: “Môn khoa học và những hoạt động liên quan đến việc
phát hiện, đánh giá, hiểu và phòng tránh tác dụng có hại hoặc bất kỳ một vấn đề
nào khác liên quan đến thuốc” [18]. Cảnh giác dược được xem là một trong những
thành phần chủ đạo của hệ thống giám sát, sử dụng thuốc trên lâm sàng và các
chương trình y tế công cộng [25].
Nhìn chung, hoạt động Cảnh giác dược tập trung vào bốn mục tiêu chính:
- Cải thiện chăm sóc bệnh nhân và an toàn trong mối liên quan sử dụng
thuốc với can thiệp của điều trị và hỗ trợ điều trị trên người bệnh.
- Cải thiện sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc.
- Góp phần đánh giá lợi ích, nguy cơ, hiệu quả và độ an toàn của thuốc,
khuyến khích sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả hơn (bao gồm cả tính kinh tế).
- Thúc đẩy sự hiểu biết, giáo dục và đào tạo trên lâm sàng trong Cảnh giác
dược và tuyên truyền hiệu quả tới cộng đồng [17-19].
1.1.2. Hoạt động Cảnh giác dược ở Việt Nam
Hoạt động Cảnh giác dược đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 1994
trong khuôn khổ dự án SIDA “Hỗ trợ hệ thống quản lý Dược” do Chính phủ Thụy
Điển tài trợ. Tới năm 1999, do đạt đủ số lượng báo cáo ADR tự nguyện, Việt
Nam đã chính thức trở thành thành viên của Chương trình giám sát thuốc toàn cầu
Uppsala của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO-UMC).
Năm 2009, sự ra đời của Trung tâm DI & ADR Quốc gia đặt tại Trường
Đại học Dược Hà Nội đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động Cảnh
giác dược tại Việt Nam khi gắn kết quản lý nhà nước về Cảnh giác dược với đào
tạo và nghiên cứu. Tới năm 2011, Trung tâm DI & ADR khu vực phía nam tiếp
tục được thành lập tại Bệnh viện Chợ Rẫy để quản lý báo cáo ADR được kịp thời
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và triệt để hơn.
Nhìn chung, tính tới thời điểm hiện tại, cơ chế hoạt động của hệ thống
Cảnh giác dược tại Việt Nam có thể được tóm tắt trong hình 1.1 dưới đây.

Hành động

BÁO

PHÁT
HIỆN
TÍN
HIỆU,
GIÁ
NGUY
CƠ

RA
QUYẾT
ĐỊNH
CAN
THIỆP

TRUYỀN
THÔNG

Phát hiện, theo dõi và báo cáo
các vấn đề liên quan đến tính an
toàn của thuốc

-Thu thập, đánh giá quan hệ
nhân quả giữa biến cố bất lợi và
thuốc nghi ngờ
-Cập nhật thông tin an toàn thuốc
trên thế giới và tại Việt Nam
-Phát hiện tín hiệu về tính an
toàn của thuốc. Đánh giá tín hiệu
và đưa ra cảnh báo
-Đánh giá nguy cơ/lợi ích của
thuốc
-Tư vấn cho lãnh đạo đơn vị, cơ
quan quản lý
Ở cấp độ cơ sở hoặc quốc gia:
-Cảnh báo về tính an toàn của
thuốc
-Yêu cầu sửa đổi nhãn thuốc;
triển khai các đánh giá, nghiên
cứu đặc thù; triển khai kế hoạch
quản lý nguy cơ
-Thu hồi lô thuốc
-Ngừng cấp mới, cấp lại SĐK
của thuốc
-Rút SĐK, thu hồi sản phẩm

Phản hồi thông tin cho nhân viên
y tế (quyết định quản lý, văn bản
thông báo, bản tin và các phương
tiện truyền thông khác)

Đơn vị

Cá nhân

-Cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh
-Đơn vị kinh doanh thuốc
-Chương trình tiêm chủng
và các Chương trình y tế
QG khác

-Người bệnh,
cộng đồng
-Nhân viên y tế
-Cán bộ CGD

Cấp độ cơ sở
-Khoa Dược, Đơn vị
Thông tin thuốc, Hội
đồng thuốc và điều trị
của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh
-Bộ phận CGD của đơn vị
kinh doanh thuốc
Cấp độ quốc gia
-Trung tâm DI & ADR
Quốc gia và khu vực
-Cơ quan kiểm định chất
lượng thuốc
-Hội đồng tư vấn cấp SĐK
lưu hành thuốc-Bộ Y tế

- Nhân viên y
tế (nhiều lĩnh
vực)
-Cán bộ CGD

-Cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh
-Đơn vị kinh doanh thuốc
-Chương trình tiêm chủng
và các Chương trình y tế
QG khác
-Bộ Y tế; các Vụ, Cục
chức năng của Bộ Y tế; Sở
Y tế

-Nhân viên y tế
(nhiều lĩnh
vực)
-Lãnh đạo đơn
vị, nhà quản lý

-Cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh
-Đơn vị kinh doanh thuốc
-Chương trình tiêm chủng
và các Chương trình y tế
QG khác
-Bộ Y tế và các Vụ, Cục
chức năng; Sở Y tế
-Phương tiện thông tin đại
chúng

-Nhà quản lý,
lãnh đạo đơn
vị; Đơn vị
thông tin thuốc
và truyền thông

Hình 1.1. Quy trình hoạt động của hệ thống Cảnh giác dược [1]
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1.1.3. Vị trí của đơn vị kinh doanh thuốc trong hệ thống Cảnh giác dược
Theo Hướng dẫn quốc gia về Cảnh giác dược, đơn vị kinh doanh thuốc
(ĐVKDT) bao gồm các công ty đăng ký, sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối thuốc
lưu hành tại Việt Nam và các công ty nước ngoài có giấy phép hoạt động về thuốc
và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam [1]. Các ĐVKDT có vai trò rất quan trọng
trong hệ thống Cảnh giác dược, thông qua thực hiện các nhiệm vụ:
- Theo dõi và báo cáo biến cố bất lợi (adverse drug event - AE) xảy ra
trong quá trình lưu hành thuốc do cơ sở mình sản xuất, đăng ký, kinh doanh cho
Trung tâm DI & ADR Quốc gia và khu vực theo quy định hiện hành.
- Cập nhật thông tin về chất lượng, an toàn và hiệu quả của thuốc do cơ sở
mình sản xuất, đăng ký, kinh doanh cho Cục Quản lý Dược trong trường hợp các
thông tin này chưa được cập nhật vào hồ sơ đăng ký thuốc khi thuốc còn đang lưu
hành trên thị trường theo quy định hiện hành.
- Trong trường hợp thuốc có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam cũng được
lưu hành ở các nước khác, cần cập nhật các thay đổi mới về quản lý thuốc liên
quan đến vấn đề an toàn như thông tin trên nhãn, hạn chế chỉ định, thu hồi thuốc
và rút số đăng ký của cơ quan quản lý dược phẩm nước ngoài cho Cục Quản lý
Dược theo quy định hiện hành.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý nguy cơ và giảm thiểu nguy cơ
đối với các thuốc có nguy cơ cao do cơ sở mình sản xuất, đăng ký, kinh doanh và
khi được Cục Quản lý Dược yêu cầu [1].
1.2. Báo cáo ADR và trách nhiệm của ĐVKDT
1.2.1. Tầm quan trọng của báo cáo ADR
Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), “ADR là một phản ứng
độc hại, không được định trước và xuất hiện ở liều thường dùng cho người để
phòng bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc chữa bệnh, hoặc làm thay đổi một chức năng
sinh lý” [32]. Định nghĩa này không bao gồm những phản ứng do dùng sai thuốc,
dùng sai liều, dùng liều cao, có chủ định hoặc vô tình [20].
ADR đã và đang được nhìn nhận là một vấn đề nghiêm trọng, gây ảnh hưởng

6

tới chất lượng chăm sóc sức khỏe của thầy thuốc trên lâm sàng. Tại Hoa Kỳ, ADR
xếp thứ 4 đến thứ 6 trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu [36], tác động lên
khoảng 2,4-30% người bệnh trong thời gian nhập viện [37]. Trung bình, các ADR
kéo dài thời gian nằm viện thêm 1,74 ngày và làm tăng chi phí điều trị thêm 2013
US$ [38]. Mặc dù gây ra các gánh nặng nghiêm trọng về sức khoẻ và kinh tế cho
người bệnh cũng như hệ thống y tế, thống kê cho thấy có tới 70% các ADR có thể
phòng tránh được [39].
Trong thực hành, để quản lý và phòng tránh các ADR, có nhiều cách tiếp cận
khác nhau. Trong đó, báo cáo ADR là cách tiếp cận cơ bản nhất. Hệ thống báo cáo
ADR được xem là nền tảng của thực hành Cảnh giác dược của mỗi quốc gia. Trên
phạm vi thế giới, WHO-UMC đã phát triển chương trình giám sát thuốc toàn cầu kể
từ sau sự kiện thảm hoạ thalidomid vào những năm 1970s.
Đối với các quốc gia đang phát triển, việc báo cáo đầy đủ các ADR là rất
quan trọng. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, báo cáo ADR được xem là tối cần
thiết:
- ADR không định trước (unexpected): Bất kỳ một ADR nào, kể cả có thể dự
đoán được bằng kinh nghiệm y khoa hoặc đã được quan sát trước đó trong một
thuốc thuộc cùng nhóm tác dụng dược lý hoặc có cấu trúc hóa học tương tự, nhưng
chưa được chỉ ra trên tờ tóm tắt thông tin sản phẩm, đều được phân loại là không
định trước [40].
- ADR nghiêm trọng (serious adverse drug reaction): Theo Hội nghị đồng
thuận quốc tế chuẩn hoá các yêu cầu đánh giá thuốc trên người ICH, một ADR sẽ
được phân loại là nghiêm trọng nếu thỏa mãn ít nhất một trong những những trường
hợp sau đây [40]:
 Gây tử vong.
 Đe dọa tính mạng tức thời.
 Đòi hỏi người bệnh nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm viện.
 Gây tàn phế hoặc mất khả năng vĩnh viễn, hoặc những trường hợp tạm
thời nhưng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống người bệnh .
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 Gây dị tật hoặc khuyết tật bẩm sinh.
 Là một biến cố y khoa quan trọng gây ra nguy hiểm cho người bệnh,
có thể cần can thiệp y khoa để phòng ngừa một trong các hậu quả nêu
trên.
1.2.2. Trách nhiệm của ĐVKDT trong báo ADR
Trong hệ thống báo cáo ADR, người báo cáo chính bao gồm cán bộ y tế tại
cơ sở khám, chữa bệnh, ĐVKDT và người bệnh. Tại Việt Nam, do chưa có cơ chế
báo cáo cho người bệnh, hai đối tác chính của hệ thống vẫn là cán bộ y tế và
ĐVKDT.
Theo Hướng dẫn quốc gia về Cảnh giác dược, các ĐVKDT bao gồm các
công ty đăng ký, sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối thuốc lưu hành tại Việt Nam
và các công ty nước ngoài có giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm
thuốc tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo tất cả phản ứng có hại liên quan đến
thuốc do đơn vị sản xuất, đăng ký hoặc phân phối xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam
(với báo cáo ADR đơn lẻ) và trên thế giới (với báo cáo ADR định kỳ) [1].
Bên cạnh đó, với các biến cố bất lợi nghiêm trọng (serious adverse events –
SAEs) xảy ra trong thử nghiệm lâm sàng trên lãnh thổ Việt Nam, các đơn vị có
thuốc, sản phẩm thử nghiệm lâm sàng; tổ chức nghiên cứu hợp đồng, tổ chức giám
sát địa điểm nghiên cứu chịu trách nhiệm:
- Phối hợp với nghiên cứu viên chính báo cáo AE/SAE xảy ra tại các điểm
nghiên cứu tại Việt Nam gửi về Hội đồng đạo đức cấp cơ sở của tổ chức nhận
thử/đơn vị chủ trì và Văn phòng Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y
sinh học Bộ Y tế;
- Cập nhật các thông tin về ADR ngoài dự kiến của sản phẩm nghiên cứu tại
các điểm nghiên cứu để thông báo cho các nghiên cứu viên và bổ sung vào Hồ sơ
sản phẩm nghiên cứu;
- Báo cáo các phản ứng bất lợi nghiêm trọng ngoài dự kiến (SUSAR) về Cục
Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế;
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- Tổng hợp dữ liệu các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng đưa vào
báo cáo tiến độ định kỳ hàng năm và báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu [1].
1.3. Các quy định báo cáo ADR đối với ĐVKDT
Ngày 10 tháng 7 năm 2006, Cục Quản lý dược có công văn số 4331/QLD-TT
về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo ADR áp dụng cho các đơn vị sản xuất, phân
phối thuốc tại Việt Nam; các công ty nước ngoài có giấy phép hoạt động về thuốc
và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam [5]. Sau hơn hai năm triển khai, việc thực
hiện theo hướng dẫn của công văn 4331/QLD-TT xuất hiện một số bất cập, do đó
Cục Quản lý Dược đã ban hành Hướng dẫn báo cáo ADR sửa đổi được gửi kèm
công văn 2224/QLD-TT ngày 11/03/2009. Đến ngày 01/6/2015, Hướng dẫn quốc
gia về Cảnh giác dược được Bộ Y tế được ban hành kèm Quyết định số 2111/QĐBYT, trong đó quy định cụ thể về thời hạn, biểu mẫu và phương thức báo cáo và
được trình bày trong bảng 1.1.
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Bảng 1.1. Các quy định báo cáo ADR của ĐVKDT [1]

Thời
hạn
báo
cáo

Biểu
mẫu
báo
cáo

Hình
thức
BC
Nơi
nhận
báo
cáo

Báo cáo ADR đơn lẻ

Báo cáo ADR định kỳ

- ADR nghiêm trọng gây
TV/ĐDTM: không muộn
hơn 7 ngày (với BCBĐ) và
15 ngày làm việc (với
BCBS) kể từ ngày số
không.
- ADR nghiêm trọng
không thuộc loại gây tử
vong hoặc đe dọa tính
mạng: không muộn hơn 15
ngày làm việc kể từ ngày
số không với BCBĐ;
không muộn hơn 15 ngày
làm việc kể từ ngày nhận
được thông tin bổ sung với
BCBS.
+ ADR không nghiêm
trọng: tập hợp gửi hàng
tháng, trước ngày 15 của
tháng kế tiếp.
- Mẫu báo cáo phản ứng có
hại của Bộ Y tế hoặc
- Mẫu báo cáo của Hội
đồng các tổ chức quốc tế
về khoa học y học (mẫu
báo cáo CIOMS).

Trong vòng 15 ngày
làm việc sau khi đơn vị
tổng hợp xong thông
tin theo chu kỳ của từng
sản phẩm nhưng không
muộn hơn 90 ngày theo
lịch sau khoảng thời
gian mà báo cáo bao
phủ. Trong đó, chu kỳ
sản phẩm do ĐVKDT
lựa chọn và đăng ký khi
nộp báo cáo ADR định
kỳ lần đầu.

- PSUR hoặc PBRER
hoặc BC an toàn, hiệu
quả của thuốc sau khi
lưu hành.
- Bản sao thông tin
Tóm tắt đặc tính sản
phẩm, tờ HDSD thuốc
và/hoặc tờ Thông tin
dành cho người bệnh
cập nhật tại Việt Nam.
Gửi báo cáo qua đường Ưu tiên gửi báo cáo
bưu điện, fax hoặc email.
bằng bản điện tử qua đĩa
CD hoặc email.
- Trung tâm DI & ADR Quốc gia (nhận báo cáo từ tất cả
các tỉnh/thành phố trên phạm vi toàn quốc).
- Trung tâm DI & ADR khu vực tại thành phố Hồ Chí
Minh (nhận báo cáo của các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng
trở vào).

Báo cáo SAE xảy ra
trong TNLS
SAE
TV/ĐDTM:
Không muộn hơn 7 ngày
theo lịch kể từ khi có
thông tin SAE, hoàn tất
và gửi trong 15 ngày nếu
BCBĐ chưa có đầy đủ
thông tin.
- SAE không thuộc loại
TV/ĐDTM:
Không
muộn hơn 15 ngày theo
lịch kể từ khi có thông tin
SAE.
- SUSAR: 15 ngày theo
lịch kể từ khi nhà tài trợ
xác định là SUSAR.
- Báo cáo định kỳ: 12
tháng .

- Mẫu báo cáo biến cố
bất lợi nghiêm trọng
trong TNLS.
- Biểu mẫu CIOMS.
- Mẫu báo cáo định kỳ
biến cố bất lợi trong
TNLS.

Văn phòng Ban Đánh giá
vấn đề đạo đức trong
nghiên cứu y sinh học Bộ
Y tế.
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1.4. Tổng quan về hoạt động báo cáo ADR tại Việt Nam
1.4.1. Tổng quan các nghiên cứu báo cáo ADR
Tổng quan tài liệu của chúng tôi cho thấy cũng giống như nhiều nơi trên
thế giới, đã có rất nhiều nghiên cứu về báo cáo ADR được thực hiện tại Việt
Nam, ví dụ như đề tài “Phân tích thực trạng báo cáo phản ứng có hại (ADR) của
thuốc tại các cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2006-2008” của Lê Thị
Phương Thảo [8], “Đánh giá chất lượng báo cáo ADR trong cơ sở dữ liệu báo
cáo tự nguyện của Việt Nam giai đoạn 2011-2013” của Trịnh Thị Hồng Nhung
[9]. Nhìn chung, các nghiên cứu này khảo sát về số lượng, chất lượng, thời hạn,
đặc điểm báo cáo ADR.
Về số lượng báo cáo, các đề tài này chủ yếu thống kê số lượng báo cáo
trong năm nhưng chưa phân tích sâu xu hướng báo cáo trong năm.
Về chất lượng báo cáo, phương pháp đánh giá đánh giá được các nghiên
cứu sử dụng phổ biến nhất là phương pháp đánh giá chất lượng báo cáo ADR theo
khuyến cáo năm 2013 của Trung tâm WHO-UMC (Phương pháp vigiGrade). Bên
cạnh đó nhiều đề tài có đề cập đến một số phương pháp đánh giá chất lượng khác
(nhưng chưa áp dụng đánh giá) bao gồm phương pháp đánh giá chất lượng báo
cáo ADR được Trung tâm Cảnh giác dược Đài Loan xây dựng; phương pháp
đánh giá chất lượng báo cáo ADR dựa trên thang điểm đánh giá (Quality of
documentation) của Tổ chức Y tế thế giới công bố vào năm 1996; phương pháp
đánh giá chất lượng báo cáo ADR dựa trên mức độ hoàn thành báo cáo (Report
completeness score) của hệ thống chấm điểm thu nhận thông tin (Documentation
grading) thuộc Trung tâm giám sát thuốc quốc tế Uppsala của Tổ chức Y tế thế
giới (Trung tâm WHO-UMC);
Về đặc điểm báo cáo, các nghiên cứu chủ yếu phân tích về đặc điểm của
thuốc nghi ngờ gây ADR, biểu hiện ADR nhưng chưa khảo sát mức độ trùng lặp
giữa báo cáo gửi từ các nguồn khác nhau (ví dụ các báo cáo trùng lặp được gửi từ
các ĐVKDT và các cơ sở khám, chữa bệnh). Bên cạnh đó, các nghiên cứu trước
đây ít đề cập đến tác động của các yếu tố quản lý và truyền thông nguy cơ đến
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hoạt động báo cáo ADR.
Đặc biệt, những nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào hoạt động báo
cáo ADR của các cơ sở khám, chữa bệnh, trong khi đó chưa có một nghiên cứu
chính thức nào về hoạt động báo cáo ADR của các ĐVKDT.
1.4.2. Tổng quan về đặc điểm báo cáo ADR của cơ sở khám chữa bệnh giai
đoạn 2014-2015
Tổng quan tài liệu về một kênh báo cáo ADR khác là cơ sở khám, chữa
bệnh của chúng tôi thu được các kết quả về đặc điểm báo cáo như sau.
Về các nhóm thuốc được báo cáo nhiều nhất, theo Tổng kết về hoạt động
báo cáo ADR trong giai đoạn 2014-2015 của Trung tâm DI & ADR Quốc gia,
nhóm thuốc được nhân viên y tế báo cáo nhiều nhất trong giai đoạn 2014-2015 là
các thuốc kháng khuẩn, các thuốc tác động lên hệ thần kinh (trong đó chủ yếu là
các thuốc giảm đau, hạ sốt) và hệ cơ xương (bảng 1.2, 1.3)
Bảng 1.2. Các nhóm thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất
(CSKCB) [6,7]
STT
1

Mã phân
Nhóm thuốc
loại ATC
J
Kháng khuẩn tác dụng toàn thân

Số
lượng
12941

Tỷ lệ (%)
n=16327
79,26

2

N

Hệ thần kinh

1448

8,87

3

M

Hệ cơ - xương

1280

7,84

4

B

Máu và cơ quan tạo máu

795

4,87

5

A

Đường tiêu hóa và chuyển hóa

722

4,42

6

P

Thuốc kháng kí sinh trùng và côn trùng

641

3,93

7

V

Các thuốc khác

375

2,30

8

C

Hệ tim mạch

298

1,83

9

U

297

1,82

10

L

Không rõ
Thuốc chống ung thư và điều hòa miễn
dịch

297

1,82
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Bảng 1.3. Các nhóm dược lý được báo cáo nhiều nhất (CSKCB) [6,7]
STT
1
2
3
4

Mã phân
Họ dược lý
loại ATC
Kháng sinh beta-lactam khác (bao gồm
J01D
cephalosporin thế hệ từ 1 đến 4,
carbapenem,…)
J04A
Thuốc điều trị lao
Kháng sinh nhóm beta-lactam, họ
J01C
penicilin
J01G
Kháng sinh nhóm aminoglycosid

Số
lượng

Tỷ lệ (%)
n=16327

5386

32,99

2024

12,40

1109

6,79

1108

6,79

5

M01A

Chống viêm, chống thấp khớp

1099

6,73

6

J01M

Kháng sinh nhóm quinolon

1097

6,72

7

J05A

Thuốc kháng virus

711

4,35

8

P01B

Thuốc điều trị sốt rét

635

3,89

9

N02B

514

3,15

10

J01X

Thuốc giảm đau và hạ sốt khác
Kháng sinh nhóm khác (bao gồm kháng
sinh nhóm glycopeptid, các polymyxin,
dẫn chất 5 nitro- imidazol,…)

504

3,09

Về các ADR được báo cáo nhiều nhất, tổng quan của chúng tôi cho thấy các
báo cáo chủ yếu tập trung vào các biểu hiện ADR dễ phát hiện như các rối loạn da
và mô dưới da (38,8%), rối loạn toàn thân (25,6%), rối loạn hệ thần kinh trung ương
và ngoại biên (9,1%). Các ADR phát hiện cần dựa trên xét nghiệm chiếm tỷ lệ rất
nhỏ (như rối loạn hệ gan mật (2,5%), rối loạn hệ tiết niệu (1,4%), rối loạn nhịp tim
(1,0%)…). Qua đó có thể thấy rằng việc báo cáo ADR chưa thực sự được chú trọng,
các báo cáo chủ yếu tập trung vào các phản ứng dị ứng hoặc dễ phát hiện, các ADR
yêu cầu thăm khám hoặc xét nghiệm chưa được quan tâm đúng mức mặc dù các
thầy thuốc lâm sàng (bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng) là các đối tượng trực tiếp thăm
khám và theo dõi quá trình điều trị của người bệnh.
Kết quả cụ thể được trình bày ở bảng 1.4.
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Bảng 1.4. Các biểu hiện ADR được báo cáo (CSKCB) [6,7]
Số
lượng
7580

Tỷ lệ(%)
n=19535
38,80

5005

25,62

1786

9,14

0600

Rối loạn toàn thân
Rối loạn hệ thần kinh trung ương và
ngoại biên
Rối loạn hệ tiêu hóa

1438

7,36

5

1100

Rối loạn hệ hô hấp

988

5,06

6

0700

Rối loạn hệ gan mật

489

2,50

7

0500

Rối loạn tâm thần

377

1,93

8

1010

Rối loạn hệ tim mạch

373

1,91

9

1820

Phản ứng tại chỗ

263

1,35

10

1300

Rối loạn hệ tiết niệu

223

1,14

11

1030

Rối loạn nhịp tim

203

1,04

12

1040

Rối loạn mạch ngoại vi

189

0,97

13

1210

Rối loạn hồng cầu máu

153

0,78

14

0431

Rối loạn thị giác

107

0,55

15

0432

Rối loạn thính giác và tiền đình

88

0,45

16

0800

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng

64

0,33

17

0200

Rối loạn hệ cơ - xương - khớp

58

0,30

18

1420

Rối loạn cơ quan sinh dục nữ

58

0,30

19

1230

Rối loạn hệ đông máu - chảy máu

42

0,21

20

0900

Rối loạn nội tiết

16

0,08

21

1220

Rối loạn bạch cầu và hệ võng nội mô

11

0,06

22

1830

Rối loạn cơ chế đề kháng

10

0,05

23

1410

Rối loạn cơ quan sinh dục nam

7

0,04

24

0420

2

0,01

25

1020

2

0,01

26

2000

Rối loạn hệ thần kinh thực vật
Rối loạn về van tim, cơ tim, màng trong
tim, màng ngoài tim
Rối loạn khác

2

0,01

27

1600

Rối loạn ở thai nhi và trẻ sơ sinh

1

0,01

Biểu hiện ADR

STT

Mã SOC

1

0100

Rối loạn da và mô dưới da

2

1810

3

0410

4
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu bao gồm tất cả các báo cáo ADR của các ĐVKDT đã
gửi tới Trung tâm DI & ADR Quốc gia trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến
ngày 31/12/2015.
2.2. Địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia và Bộ môn
Quản lý – Kinh tế dược.
2.3. Mục tiêu nghiên cứu
Mô tả thực trạng báo cáo ADR của các ĐVKDT tới Trung tâm DI & ADR
Quốc gia giai đoạn 2014-2015.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu
Mô tả cắt ngang.
2.4.2. Thu thập số liệu
 Phương pháp thu thập dữ liệu: Hồi cứu các báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT tới
Trung tâm DI & ADR Quốc gia có ngày nhận từ 01/01/2014 đến 31/12/2015.
 Nguồn dữ liệu: Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR (điện tử và báo cáo giấy) của Trung
tâm DI & ADR Quốc gia.
 Tiêu chuẩn lựa chọn:
-

Báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT.

-

Ngày nhận báo cáo từ 01/01/2014 đến hết 31/12/2015.

 Tiêu chuẩn loại trừ:
-

Báo cáo AE/SAE của thử nghiệm lâm sàng.

2.5. Nội dung nghiên cứu và các chỉ số nghiên cứu
2.5.1. Số lượng báo cáo
Các chỉ số nghiên cứu gồm:
 Số lượng báo cáo ADR theo từng năm (2012-2015).
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 Tỷ trọng báo cáo ADR của các ĐVKDT so với tổng số báo cáo theo từng năm
(2012-2015).
 Số lượng báo cáo theo từng tháng và thay đổi xu hướng báo cáo trong năm
(2013-2015).
2.5.2. Chất lượng báo cáo
Các chỉ số nghiên cứu gồm:
 Tỷ lệ báo cáo có chất lượng tốt (đầy đủ các thông tin).
 Các trường thông tin thường được báo cáo nhất và ít được báo cáo nhất.
2.5.3. Thời hạn gửi báo cáo
Các chỉ số nghiên cứu gồm:
 Trung vị thời gian từ khi phát hiện ADR đến khi gửi báo cáo.
 Tỷ lệ báo cáo gửi trong các khung thời gian cụ thể.
2.5.4. Đặc điểm của báo cáo
Các chỉ số nghiên cứu gồm:
 Tỷ lệ ADR được báo cáo trùng lặp giữa ĐVKDT và CSKCB.
 Số lượng báo cáo ADR được gửi từ mỗi ĐVKDT.
 Cơ cấu báo cáo phân loại theo mức độ nghiêm trọng (theo ICH-E2D), hoạt chất,
nhóm hoạt chất và họ dược lý (theo phân loại WHO-ATC), biểu hiện ADR (theo
phân loại WHO-ART 2012) và theo đánh giá quan hệ nhân quả (bởi người gửi
báo cáo).
2.5.6. Thay đổi số lượng báo cáo dưới tác động quản lý và truyền thông nguy cơ
Các chỉ số nghiên cứu gồm:
 Số lượng báo cáo trước và sau khi có quyết định quản lý và truyền thông nguy
cơ của một số chế phẩm có nghi ngờ về an toàn.
 Số lượng báo cáo theo từng tháng của một chế phẩm được quản lý và truyền
thông nguy cơ nhiều nhất (Quinvaxem).
Mô tả cụ thể về nội dung và các chỉ số nghiên cứu được trực quan trong hình 2.1.
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SLBC theo năm
Số lượng
BC

Tỷ trọng BC
SLBC theo tháng & xu
hướng BC trong năm

Chất lượng
BC

Khảo sát thực trạng báo cáo
ADR của ĐVKDT giai đoạn
2014-2015

Mô tả thực trạng báo cáo
ADR của ĐVKDT tới Trung
tâm DI & ADR Quốc gia
giai đoạn 2014-2015

Nội
dung
nghiên
cứu

Tỷ lệ BC có chất lượng tốt
Các trường thông tin được
BC nhiều nhất,ít nhất

Trung vị thời gian từ phát
hiên ADR đến khi gửi BC
Thời hạn
gửi BC

Tỷ lệ BC trong các khung
thời gian cụ thể

Tỷ lệ trùng lặp
Đặc điểm
BC

SLBC gửi từ mỗi ĐVKDT
Cơ cấu phân loại BC

Tác động
QL&TTNC

SLBC trước và sau khi có
quyết định QL&TTNC
SLBC Quinvaxem

Hình 2.1. Nội dung và chỉ số nghiên cứu
2.6. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được thu thập và xử lý bằng chương trình Microsoft Excel 2013 và
chương trình SPSS 20.0. Trong trường hợp không có lưu ý gì khác, các biến số liên
tục sẽ được mô tả thống kê bằng giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị, giá trị
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lớn nhất, nhỏ nhất, các khoảng tứ phân vị. Các biến phân loại sẽ được thể hiện bằng
tần suất xuất hiện.
Phương pháp phân tích chuỗi thời gian gián đoạn (Interupted Time Series
analysis) được sử dụng để đánh giá sự thay đổi về xu hướng báo cáo qua các chuỗi
thời gian khác nhau. Dữ liệu được phân tích dựa trên mô hình ARIMA (AutoRegressive Intergrated Moving Average) và cho kết quả đầu ra là sự thay đổi về xu
hướng báo cáo ADR theo tháng [30]. Do nghiên cứu không đánh giá tác động của
can thiệp, vì vậy chúng tôi không sử dụng mô hình ARIMA đầy đủ để đánh giá sự
thay đổi cả về xu hướng và mức độ thay đổi trong ngắn hạn và về lâu dài. Chủ yếu
trong nghiên cứu này, so sánh sẽ sử dụng hệ số góc α để so sánh xu hướng báo cáo
trong các chuỗi thời gian khác nhau. Mô tả đầy đủ phân tích ARIMA được đề cập
trong phụ lục 1.
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Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Số lượng báo cáo
3.1.1. Số lượng và tỷ trọng báo cáo ADR theo năm
Số lượng và tỷ trọng báo cáo ADR của các ĐVKDT trong giai đoạn 20122015 được thể hiện trong bảng 3.1.
Bảng 3.1. Số lượng và tỷ trọng báo cáo ADR hàng năm của ĐVKDT trong tổng
số báo cáo giai đoạn 2012 – 2015
Năm

2012

2013

2014

2015

Số lượng báo cáo gửi từ ĐVKDT

212

202

640

723

Tổng số báo cáo ADR

3236

6016

8513

9266

% trên tổng số BC

6,55

3,36

7,52

7,80

Kết quả khảo sát cho thấy số lượng báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT giai đoạn
2014-2015 đạt mức 640-723 báo cáo (tăng 3,3 lần so với giai đoạn 2012-2013). Về
tỷ trọng báo cáo, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ trọng báo cáo của ĐVKDT còn
thấp so với từ các nguồn khác (<10% trên tỷ trọng báo cáo), duy trì ở mức 7,5% gần 8% trong giai đoạn 2014-2015, tăng không đáng kể so với năm 2012 (6,6%).
3.1.2. Số lượng báo cáo theo từng tháng và thay đổi xu hướng báo cáo trong năm
Xu hướng báo cáo ADR trong năm của các ĐVKDT (2013-2015) được thể
hiện trong hình 3.1.
Kết quả khảo sát cho thấy, trong năm 2014, số lượng báo cáo trong giai đoạn
ba tháng cuối năm có xu hướng tăng lên so với gian đoạn chín tháng đầu năm (α =
84,167), sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), kết quả này tương tự với
năm 2013 (α = 43,036, p < 0,05). Sang đến năm 2015, mặc dù giai đoạn 3 tháng
cuối năm vẫn có xu hướng báo cáo nhiều hơn so với gian đoạn 9 tháng đầu năm (α
= 21,893) nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).
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α= 43,036
p= 0,001

1/2013

10

y= 87x - 1907,7

y= 43x - 469,3

y= -0,03x + 16,4

α= 84,167
p= 0,000

y= 2,83 x- 17,1

1/2014

9

α= 21,893
p= 0,418

y= 31x - 1009,7

y= 9,01x - 206,2

12 1/2015

9

12/2015
Tháng

Hình 3.1. Xu hướng báo cáo ADR trong năm của các ĐVKDT trong giai đoạn
2013-2015
3.2. Chất lượng báo cáo
Khảo sát chất lượng báo cáo ADR được gửi từ các ĐVKDT dựa trên tính đầy
đủ của thông tin cho kết quả như trong hình 3.2.
Tỷ lệ báo cáo có đầy đủ thông tin: 0,74%
100%

0

0

1.39

14.60

23.11

33.02

46.37

47.47

68.67

69.26

74.54

86.65

100

100

98.61

85.40

76.89

66.98

53.63

52.53

31.33

30.74

25.46

13.35

Biểu
hiện
ADR

TT về
thuốc
nghi
ngờ

Ngày
BC

Giới

Tuổi

Ngày Kết quả Thời Cách Tiền sử TT về TT về
cty sau xử gian xử trí
XN
thuốc
nhận
trí
xảy ra ADR
dùng
TT về ADR
pu
kèm
BC

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Có thông tin

Không có thông tin

Hình 3.2. Chất lượng báo cáo ADR của các ĐVKDT
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Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 0,7% báo cáo hoàn thiện về tất cả các thông
tin. Ở từng mục thông tin cụ thể, 100% báo cáo đầy đủ thông tin về “biểu hiện
ADR”, “thuốc nghi ngờ”, hơn 70% báo cáo có thông tin về “ngày báo cáo” (98,6%),
“giới tính” (85,4%), “tuổi” (76,9%), hơn 50% báo cáo có thông tin về “ngày công ty
nhận thông tin về báo cáo” (67,0%), “kết quả sau xử trí ADR” (53,7%), “thời gian
xảy ra phản ứng” (52,5%) và có ít báo cáo có thông tin về “cách xử trí ADR”
(31,3%), “tiền sử” (30,7%), “thông tin về xét nghiệm” (25,5%) và “thông tin về
thuốc dùng kèm” (13,4%).
3.3. Thời gian gửi báo cáo
3.3.1. Thời gian từ ngày nhận được thông tin về ADR đến ngày báo cáo
Khảo sát thời gian từ ngày ĐVKDT nhận được thông tin về ADR đến ngày
báo cáo, dựa vào giá trị trung vị thời gian của từng loại báo cáo thu được kết quả
trình bày trong bảng 3.2.
Bảng 3.2. Trung vị thời gian từ ngày ĐVKDT
nhận được thông tin về ADR đến ngày BC
Loại báo cáo

Trung vị
(ngày)

Tứ phân vị (ngày)
25%

75%

BC NT TV/ĐDTM (n=182)

8

5

10

BC NT không thuộc loại TV/ĐDTM (n=606)

8

6

11

BC không nghiêm trọng (n=120)

10

6

15

Kết quả khảo sát cho thấy báo cáo nghiêm trọng tử vong hoặc đe dọa tính
mạng có trung vị ngày gửi bằng 8 ngày (tứ phân vị 25% và 75% lần lượt là 5 ngày
và 10 ngày), báo cáo nghiêm trọng không thuộc loại gây tử vong hoặc đe dọa tính
mạng có trung vị bằng 8 ngày ( tứ phân vị 25% và 75% lần lượt là 6 ngày và 11
ngày ), báo cáo không nghiêm trọng có trung vị dài hơn bằng 10 ngày ( tứ phân vị
25% và 75% lần lượt là 6 ngày và 15 ngày).
Dữ liệu cụ thể về tỷ lệ báo cáo theo các khung thời gian khác nhau tính từ
ngày ĐVKDT nhận được thông tin về ADR đến ngày báo cáo được thể hiện trong
bảng 3.3.
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Bảng 3.3. Thời gian từ ngày ĐVKD nhận được thông tin về ADR đến ngày BC
Thời gian

BC NT TV/ĐDTM BC NT KTV/ ĐDTM

BC không NT

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Ngày 0 - Ngày 10

146

58,4

377

44,25

61

23,37

Ngày 11 - Ngày 20

28

11,2

188

22,07

39

14,94

Ngày 21 - Ngày 30

4

1,6

15

1,76

11

4,21

Ngày 31 - Ngày 90

0

0

1

0,12

4

1,53

Trên ngày 90

4

1,6

25

2,93

5

1,92

Không rõ

68

27,2

246

28,87

141

54,02

Tổng số

250

100

852

100

261

100

Kết quả cho thấy, các báo cáo nghiêm trọng gây tử vong hoặc đe dọa tính
mạng thường được gửi sớm trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 ngày (58,4%) hoặc
11 đến 20 ngày (11,2%), số lượng báo cáo không rõ ngày chiếm tỷ lệ tương đối thấp
(27,2%). Đối với các báo cáo nghiêm trọng không thuộc loại tử vong hoặc đe dọa
tính mạng, số lượng báo cáo được gửi sớm vẫn ở mức cao (0 đến 10 ngày (44,3%)
và 11 đến 20 ngày (22,0%)). Đối với các báo cáo không nghiêm trọng, số lượng báo
cáo được gửi sớm chiếm tỷ lệ thấp hơn (0 đến 10 ngày (23,4%) và 11 đến 20 ngày
(15,0%)), đặc biệt số lượng báo cáo không rõ ngày chiếm tỷ lệ khá cao (54,0%).
3.3.2. Thời gian từ khi ĐVKDT nhận được thông tin về ADR đến khi Trung tâm
DI & ADR nhận được báo cáo
Khảo sát thời gian từ khi ĐVKDT nhận được thông tin về ADR đến khi
Trung tâm DI & ADR nhận được, kết quả thu được trình bày trong bảng 3.4.
Kết quả khảo sát cho thấy, các báo cáo nghiêm trọng gây tử vong hoặc đe
dọa tính mạng được gửi sớm trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 ngày (18,8%) và 11
đến 20 ngày (21,6%), tuy nhiên tỷ lệ các báo cáo gửi muộn trên 90 ngày cũng khá
cao (22,8%). Đối với các báo cáo nghiêm trọng không thuộc loại tử vong hoặc đe
dọa tính mạng, số lượng các báo cáo được gửi sớm vẫn ở mức cao (0 đến 10 ngày
(21,0%) và 11 đến 20 ngày (28,2%)). Đối với các báo cáo không nghiêm trọng, số
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lượng báo cáo được gửi sớm chiếm tỷ lệ thấp hơn (0 đến 10 ngày (7,7%) và 11 đến
20 ngày (12,6%)). Ngoài ra, số lượng báo cáo không rõ ngày còn chiếm tỷ lệ khá
cao (27,2% đối với báo cáo nghiêm trọng gây tử vong hoặc đe dọa tính mạng,
29,2% đối với báo cáo nghiêm trọng không thuộc loại tử vong hoặc đe dọa tính
mạng, 53,6% đối với báo cáo không nghiêm trọng).
Bảng 3.4. Thời gian từ khi ĐVKDT nhận được thông tin về ADR đến khi
Trung tâm DI & ADR nhận được BC
BC NT TV/ĐDTM

BC NT KTV/ĐDTM

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Ngày 0 - Ngày 10

47

18,8

179

21,01

20

7,66

Ngày 11 - Ngày 20

54

21,6

240

28,17

33

12,64

Ngày 21 - Ngày 30

7

2,8

38

4,46

15

5,75

Ngày 31 - Ngày 90

17

6,8

119

13,97

38

14,56

Trên ngày 90

57

22,8

27

3,17

15

5,75

Không rõ

68

27,2

249

29,23

140

53,64

Tổng số

250

Thời gian

BC không NT

852

261

3.4. Đặc điểm của báo cáo
3.4.1. Tỷ lệ ADR được báo cáo trùng lặp giữa ĐVKDT và CSKCB
Tỷ lệ trùng lặp giữa báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT và CSKCB trong giai
đoạn 2014-2015 được trình bày trong bảng 3.5.
Bảng 3.5. Tỷ lệ trùng lặp báo cáo
2014 (n=640)

2015 (n=723)

Số lượng

12

23

Tỷ lệ %

1,9

3,2

Kết quả khảo sát cho thấy, trong giai đoạn 2014-2015, tỷ lệ trùng lặp giữa
báo cáo gửi từ ĐVKDT và CSKCB rất thấp (chỉ chiếm từ 1,9-3,2% trên tổng số báo
cáo gửi từ các ĐVKDT).
3.4.2. Người gửi báo cáo
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Khảo sát SLBC gửi từ mỗi ĐVKDT, kết quả được trình bày trong bảng 3.6.
Bảng 3.6. Số lượng báo cáo ADR gửi từ mỗi ĐVKDT
STT Tên đơn vị kinh doanh

2014

2015

Tổng

Tỷ lệ (%)

1

Hoffmann La Roche Ltd

175

218

393

28,83

2

Novartis Pharma Services AG

89

100

189

13,87

3

Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd

93

168

261

19,15

4

Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd

119

37

156

11,45

5

Janssen - Cilag Ltd

35

38

73

5,36

6

Sanofi - Aventis Việt Nam

35

23

58

4,26

7

GlaxoSmithKline Pte Ltd

19

20

39

2,86

8

Bayer (South East Asia) Pte Ltd

12

11

23

1,69

9

Boehringer Ingelheim Int. GmbH

6

24

30

2,20

10

AstraZeneca Singapore Pte Ltd

5

20

25

1,83

11

ĐVKD khác

52

64

116

8,51

Kết quả khảo sát cho thấy, 10 đơn vị báo cáo ADR nhiều nhất (chiếm 91,5%
số báo cáo) là các công ty đa quốc gia có văn phòng đại diện hoặc cơ sở sản xuất tại
Việt Nam. Hoffmann La Roche Ltd (28,8%), Novartis Pharma Services AG
(13,9%) và Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd (19,2%) là các công ty gửi báo cáo
nhiều nhất trong giai đoạn 2014-2015. Nhìn chung, số báo cáo của các công ty này
đều tăng trong năm 2015.
3.4.3. Cơ cấu phân loại báo cáo
3.4.3.1. Phân loại báo cáo mức độ nghiêm trọng
Mức độ nghiêm trọng báo cáo ADR được thể hiện ở hình 3.3.
Kết quả khảo sát cho thấy, trong 1363 báo cáo được gửi bởi ĐVKDT đến
Trung tâm DI & ADR Quốc gia giai đoạn 2014-2015, có tới 1102 (80,1%) số báo
cáo là báo cáo nghiêm trọng. Trong đó có 250 báo cáo nghiêm trọng tử vong hoặc
đe dọa tính mạng (chiếm 18,3% trên tổng số) và 852 (62,5%) báo cáo nghiêm trọng
không thuộc loại tử vong hoặc đe dọa tính mạng. Số lượng báo cáo không nghiêm
trọng chiếm tỷ lệ thấp (19,2% tương đương với 261 báo cáo).
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19,15%

18,34%
BC NT TV/ĐDTM
BC NT KTV/ĐDTM

62,51%

BC không NT

Hình 3.3. Phân loại báo cáo ADR theo mức độ nghiêm trọng
3.4.3.2. Các thuốc được báo cáo nhiều nhất

 Phân loại theo nhóm thuốc (ATC bậc 1)
Danh mục các nhóm thuốc nghi ngờ gây ADR (phân loại theo mã ATC bậc
1) được trình bày trong bảng 3.7.
Bảng 3.7. Phân loại thuốc theo nhóm dược lý
STT
1

Mã phân
Nhóm thuốc
loại ATC
L
Thuốc chống ung thư và điều hòa miễn dịch

Số
lượng
559

Tỷ lệ (%)
n=1363
41,01

2

B

Máu và cơ quan tạo máu

231

16,95

3

J

Kháng khuẩn dùng toàn thân

152

11,15

4

C

Hệ tim mạch

108

7,92

5

M

Hệ cơ - xương

93

6,82

6

A

Đường tiêu hóa và chuyển hóa

76

5,58

7

G

Hệ sinh dục tiết niệu và các hormon sinh dục

39

2,86

8

N

Hệ thần kinh

29

2,13

9

V

Các thuốc khác

21

1,54

10

R

Hệ hô hấp

16

1,17

11

D

10

0,73

12

H

9

0,66

13

S

Da liễu
Các chế phẩm hormon dùng đường toàn
thân, trừ hormon sinh dục và insulin
Cơ quan cảm thụ

8

0,59

14

P

Thuốc kháng kí sinh trùng và côn trùng

1

0,07

15

U

Không rõ

11

0,81
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Kết quả khảo sát cho thấy, nhóm thuốc chống ung thư và điều hòa miễn dịch
(L) là nhóm thuốc được các ĐVKDT báo cáo nhiều nhất (41,0%), tiếp theo là nhóm
thuốc tác dụng trên máu và cơ quan tạo máu (B) (17,0%), nhóm thuốc kháng khuẩn
dùng toàn thân (J) (11,2%). Nhóm thuốc ít được báo cáo là nhóm thuốc chế phẩm
phẩm hormon dùng đường toàn thân, trừ hormon sinh dục và insulin (H) (0,7%),
nhóm thuốc tác dụng lên cơ quan cảm thụ (S) (0,6%), nhóm thuốc kháng kí sinh
trùng và côn trùng (P) (0,1%).

 Phân loại theo họ dược lý (ATC bậc 3)
Danh mục các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất (phân loại theo mã ATC
bậc 3) được trình bày trong bảng 3.8.
Bảng 3.8. Các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất
STT
1

Mã phân
Họ dược lý
loại ATC
L01X
Các hóa chất chống ung thư khác

Số
lượng
356

Tỷ lệ (%)
n=1363
26,12

154

11,30

84

6,16

77

5,65

2

B05B

3

M05B

4

L03A

Dịch truyền tĩnh mạch
Thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa muối
khoáng
Các cytokin và các chất điều hòa miễn dịch

5

L04A

Tác nhân ức chế miễn dịch

73

5,36

6

C09C

Các chất đối kháng angiotensin II, đơn chất

62

4,55

7

A10B

Thuốc uống giảm glucose máu

49

3,60

8

B03X

Các thuốc chống thiếu máu khác

37

2,71

9

B01A

Thuốc chống huyết khối

36

2,64

10

C09D

Thuốc lợi tiểu, đối kháng angiotensin II

33

2,42

Kết quả khảo sát cho thấy, các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất là hóa
chất chống ung thư khác (L01X) (26,1%), dịch truyền tĩnh mạch (B05B) (11,3%) và
thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa muối khoáng (M05B) (6,2%).

 Phân loại theo hoạt chất cụ thể
Các thuốc nghi ngờ gây ADR nhiều được các ĐVKDT báo cáo đến Trung
tâm DI & ADR Quốc gia trình bày trong bảng 3.9.
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Bảng 3.9. Các thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất
STT Hoạt chất

Số
Tỷ lệ (%)
lượng n=1363

2

Calci clorid/glucose/magnesi clorid/sodium
clorid/sodium lactat (dung dịch thẩm phân màng bụng)
Imatinib

3

Bevacizumab

78

5,72

4

Peginterferon alpha 2a

68

4,99

5

Rituximab

55

4,04

6

Losartan

46

3,37

7

Erlotinib hydroclorid

44

3,23

8

Alendronat/cholecalciferol

42

3,08

9

Tocilizumab

38

2,79

10

Acid zoledronic

35

2,57

1

152

11,15

134

9,83

Calci clorid/glucose/magnesi clorid/sodium clorid/sodium lactat và imatinib
là 2 thuốc có tần suất gặp ADR cao nhất, lần lượt xuất hiện trong 11,2% và 9,9%
tổng số báo cáo. Ngoài ra, 4/10 thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất
là các thuốc chống ung thư như: imatinib (9,9%), bevacizumab (5,7%), rituximab
(4,0%), erlotinib hydroclorid (3,2%).
3.4.3.3. Các ADR được báo cáo nhiều nhất
Các ADR (phân loại theo tổ chức cơ thể chịu tổn thương dựa vào mã SOC
tương ứng) báo cáo nhiều nhất được trình bày trong bảng 3.10.
Kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung không có sự chênh lệch lớn về số
lượng báo cáo giữa các nhóm ADR ngoại trừ tỷ lệ báo cáo các rối loạn toàn thân
tương đối lớn. Các ADR được báo cáo nhiều nhất là rối loạn toàn thân (22,0%), rối
loạn hệ tiêu hóa (10,0%) và rối loạn da và mô dưới da (8,2%). Tiếp đó là các rối
loạn tim mạch (6,5%) và rối loạn hệ thần kinh trung ương và ngoại biên (6,4%). Các
biểu hiện ADR ít được báo cáo nhất là rối loạn màng ngoài tim và van tim (0,5%),
rối loạn nội tiết (0,5%), rối loạn thính giác và tiền đình (0,4%), rối loạn ở thai nhi và
trẻ sơ sinh (0,3%), rối loạn hệ cơ quan sinh dục nam (0,04%).
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Mặc dù đa số các ADR là biểu hiện trực quan (ví dụ rối loạn toàn thân và rối
loạn da và mô dưới da), nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận thấy một tỷ lệ đáng
kể các ADR cần được phát hiện qua thăm khám lâm sàng và/hoặc xét nghiệm (rối
loạn chuyển hoá, rối loạn bạch cầu và võng nội mô, rối loạn đông máu, chảy máu,
rồi loạn hệ tiết niệu, rối loạn gan mật…).
Bảng 3.10. Các biểu hiện ADR được báo cáo
STT Mã SOC Biểu hiện ADR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1810
0600
0100
1010
0410
1700
1100
2000
0500
0800
1220
1230
0200
1300
1040
0700
1210
1030
1830
0431
1820
1500
1420
1020
0900
0432
1600
1410

Rối loạn toàn thân
Rối loạn hệ tiêu hóa
Rối loạn da và mô dưới da
Rối loạn tim mạch
Rối loạn hệ TKTƯ và ngoại biên
Ung thư
Rối loạn hệ hô hấp
Rối loạn khác
Rối loạn tâm thần
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng
Rối loạn bạch cầu và hệ võng nội mô
Rối loạn hệ đông máu - chảy máu
Rối loạn hệ cơ-xương-khớp
Rối loạn hệ tiết niệu
Rối loạn mạch ngoại vi
Rối loạn hệ gan mật
Rối loạn hồng cầu máu
Rối loạn nhịp tim
Rối loạn cơ chế đề kháng
Rối loạn thị giác
Phản ứng tại chỗ
Rối loạn thai nhi
Rối loạn cơ quan sinh dục nữ
Rối loạn màng ngoài tim và van tim
Rối loạn nội tiết
Rối loạn thính giác và tiền đình
Rối loạn ở thai nhi và trẻ sơ sinh
Rối loạn hệ cơ quan sinh dục nam

Số
lượng
514
233
192
152
150
131
129
89
82
72
64
57
56
55
53
50
50
39
34
29
28
22
13
12
11
9
6
1

Tỷ lệ(%)
n=2333
22,03
9,99
8,23
6,52
6,43
5,62
5,53
3,81
3,51
3,09
2,74
2,44
2,40
2,36
2,27
2,14
2,14
1,67
1,46
1,24
1,20
0,94
0,56
0,51
0,47
0,39
0,26
0,04
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3.4.3.4. Phân loại báo cáo theo đánh giá quan hệ nhân quả
Mối liên quan giữa thuốc và ADR được trình bày trong bảng 3.11.
Bảng 3.11. Mối liên quan giữa thuốc và ADR

Chắc chắn

55

Tỷ lệ (%)
n=1363
4,04

Có khả năng

20

1,47

Có thể

311

22,82

Không chắc chắn

168

12,33

Chưa phân loại

38

2,79

Không thể phân loại

28

2,05

Không đánh giá

743

57,5

Mức độ quy kết

Số lượng

Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 1363 báo cáo của giai đoạn 20142015, có 620 báo cáo được đánh giá quan hệ nhân quả, chiếm tỷ lệ 42,5% và 743
báo cáo không được đánh giá quan hệ nhân quả, chiếm tỷ lệ 57,5%. Trong các báo
cáo có đánh giá quan hệ nhân quả, mức độ quy kết được báo cáo nhiều nhất là
“không chắc chắn” và “có thể” chiếm tỷ lệ lần lượt là 22,9% và 12,3%.
3.5. Truyền thông nguy cơ
3.5.1. Số lượng báo cáo trước và sau khi có quyết định quản lý và truyền thông
nguy cơ của một số chế phẩm có nghi ngờ về an toàn
Căn cứ vào thông tin liên quan đến an toàn, nguy cơ của thuốc từ:
- Các công văn/thông tư gửi đến và gửi đi lưu trữ tại Trung tâm DI & ADR
Quốc gia giai đoạn 2014-2015;
- Các công văn/thông tư có trên trang web của Cục Quản lý dược
http://www.dav.gov.vn/.
Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn này có 77 hoạt chất/biệt dược
được giới thiệu/yêu cầu thông tin về an toàn/nguy cơ trong các văn bản nói trên.
Trong 77 hoạt chất/biệt dược đó có 10 hoạt chất/biệt dược báo cáo đến trung tâm
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.DI & ADR quốc gia bởi các ĐVKDT trong giai đoạn 2014-2015, được thể hiện qua
bảng 3.12.
Bảng 3.12. Khảo sát số lượng báo cáo các thuốc được truyền thông về nguy cơ
trước và sau khi có thông tin truyền thông trong giai đoạn 2014-2015
Hoạt chất/Biệt
dược

Số ký hiệu/VB

1

Ceftazidim

94/TTT

SLBC
SLBC
Thời gian trước khi sau khi
có TTTT có TTTT
02/12/2013
0
1

2

Testosteron

66/TTT

01/7/2014

1

1

3

Paracetamol

71/ĐHN-TTT

17/7/2014

0

2

4

Quinvaxem

109/TTT

25/11/2014

16

18

5

Glivec

111/TTT

01/12/2014

63

71

6

Cefotaxim

20799/QLD-TT

03/12/2014

5

1

7

Augmentin

19/TTT

27/3/2015

1

4

8

Ceftriaxon

51/TTT

29/6/2015

6

1

9

Xenetix

62/TTT

17/8/2015

8

0

10

Acid zoledronic

20391/QLD-TT

9/11/2015

28

7

STT

Kết quả cho thấy, nhìn chung số lượng báo cáo trước và sau khi có thông tin
về truyền thông ít có sự thay đổi. Ví dụ như trước và sau khi có công văn số
111/TTT vào ngày 01/12/2014 thì số lượng báo cáo Glivec thay đổi không nhiều
(63 báo cáo so với 71 báo cáo).
3.5.2. Số lượng báo cáo theo từng tháng của một chế phẩm được quản lý và
truyền thông nguy cơ nhiều nhất (Quinvaxem)
Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng đi nghiên cứu sâu một chế phẩm có
nhiều thông tin về nguy cơ trong giai đoạn nghiên cứu là Quinvaxem. Để hiểu rõ
hơn về tác động của truyền thông nguy cơ lên chế phẩm này, chúng tôi mở rộng
thời gian quan sát sang giai đoạn 2012-2015 do có nhiều quyết định quản lý đối với
Quinvaxem trong giai đoạn 2012-2013.
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3.5.2.1. Hoạt động báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem của các ĐVKDT giai
đoạn 2012-2015
Ảnh hưởng của truyền thông đến hoạt động báo cáo được phân tích cụ thể
qua hoạt động báo cáo Quinvaxem của ĐVKDT.
Số lượng và tính chất của báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem của
ĐVKDT trong giai đoạn 2012-2015, kết quả được thể hiện trong bảng 3.13.
Bảng 3.13. Hoạt động báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem của các ĐVKDT
giai đoạn 2012-2015
2012

2013

2014

2015

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

BC NT TV/DDTM

16

69,57

8

29,63

6

33,33

11

68,75

BC NT khác

6

26,09

12

44,44

11

61,11

3

18,75

BC không NT

1

4,35

7

25,93

1

5,56

2

12,50

Tổng số BC

23

27

18

16

Kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung số lượng báo cáo ở các năm khá cao,
giữ mức khoảng 16-27 báo cáo/năm. Đặc biệt trong năm 2013, số lượng báo cáo
cao hơn cả (27 báo cáo), tương ứng thời gian có thông tin quản lý về Quinvaxem
(Công văn số 6749/QLD-CL ngày 4/5/2013 - tạm ngừng sử dụng Quinvaxem trong
dự án tiêm chủng mở rộng và công văn số 16123/QLD-CL ngày 27/9/2013 - tiếp tục
sử dụng Quinvaxem).
Về tính chất báo cáo, trong năm 2012, các báo cáo được gửi nhiều nhất là
báo cáo nghiêm trọng từ vong/đe dọa tính mạng (chiếm 69,6%). Trong hai năm
2013 và 2014, có sự chuyển dịch khi ĐVKDT đã ưu tiên báo cáo các trường hợp
nghiêm trọng không thuộc loại tử vong hoặc đe dọa tính mạng. Sang đến năm 2015,
xu hướng này quay trở lại khi các báo cáo nghiêm trọng tử vong hoặc đe dọa tính
mạng lại được gửi nhiều nhất (chiếm 68,8%).
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3.5.2.2. So sánh hoạt động báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem của ĐVKDT và
CSKCB
So sánh hoạt động báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem của ĐVKDT và
CSKCB, kết quả được thể hiện trong hình 3.4.
Kết quả khảo sát cho thấy, đối với các ĐVKDT, số lượng báo cáo ADR liên
quan đến Quinvaxem được gửi tương đối ổn định giữa các năm, số lượng báo cáo
lên cao nhất vào năm 2013. Trước khi có các quyết định quản lý, số lượng báo cáo
vẫn còn hiện tượng gửi dồn (trong năm 2012 các báo cáo tập trung gửi vào tháng 6
và tháng 12).
Đối với các CSKCB, trước khi có công văn số 6749/QLD-CL ngày 4/5/2013,
báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem được gửi rất ít, đặc biệt trong năm 2012 chỉ
gửi 2 báo cáo. Sau khi có công văn số 16123/QLD-CL ngày 27/9/2013 và
Quinvaxem được tiêm trở lại vào tháng 11/2013, số lượng báo cáo ADR liên quan
đến Quinvaxem tăng rõ rệt, chỉ từ tháng 12/2013 - tháng 02/2014 đã có 25 báo cáo
được gửi. Tuy nhiên, sau một thời gian không có thêm các thông tin quản lý và
truyền thông nguy cơ, số lượng báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem lại giảm
xuống (17 báo cáo trong năm 2015).
Năm

Hình 3.4. So sánh hoạt động báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem của
ĐVKDT và CSKCB
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Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Về tính cấp thiết của đề tài
ADR đã và đang được nhìn nhận là một vấn đề nghiêm trọng, gây ra các
gánh nặng về sức khoẻ và kinh tế cho người bệnh cũng như hệ thống y tế. Đối với
người bệnh, ADR trực tiếp ảnh hưởng lên sức khỏe của họ (kéo dài thời gian nhập
viện, giảm chất lượng cuộc sống, đe dọa tính mạng và gây tử vong) [44]. Bên cạnh
đó, nhiều dẫn chứng đã cho thấy các ảnh hưởng nặng nề của ADR lên ngân sách y
tế và khả năng chi trả của người bệnh. Đối với các hệ thống y tế, các nghiên cứu tại
châu Âu ước tính chi phí y tế bệnh tật và tử vong liên quan đến ADR tại Anh vào
năm 2005 khoảng 847 triệu USD và tại Đức vào năm 2003 khoảng 588 triệu USD
(2003) [45,46]. Trên mỗi người bệnh, theo một nghiên cứu tại Pháp, chi phí điều trị
ước tính cho một người bệnh có ADR là 2610 € [47]. Mặc dù vậy, thống kê cho
thấy có tới 70% các ADR có thể phòng tránh được [39]. Trong thực hành, để quản
lý và phòng tránh các ADR, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong đó, báo cáo
ADR là cách tiếp cận cơ bản nhất. Báo cáo ADR là một hoạt động trọng tâm của hệ
thống Cảnh giác dược, góp phần giúp sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn và hợp lý.
Trong hệ thống báo cáo ADR, người báo cáo chính bao gồm cán bộ y tế tại
CSKCB, ĐVKDT và người bệnh. Tại Việt Nam, do chưa có cơ chế báo cáo ADR
cho người bệnh, hai đối tác chính của hệ thống vẫn là cán bộ y tế và ĐVKDT. Tuy
nhiên, hoạt động báo cáo ADR của các ĐVKDT còn có nhiều hạn chế so với các
CSKCB.
Mặt khác, tổng quan tài liệu của chúng tôi cho thấy, mặc dù đã có rất nhiều
nghiên cứu tập trung vào hoạt động báo cáo của các CSKCB nhưng chưa có một
nghiên cứu chính thức nào về hoạt động báo cáo ADR của các ĐVKDT.
Đặc biệt, ngày 01/6/2015, Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược được Bộ
Y tế được ban hành kèm Quyết định số 2111/QĐ-BYT đánh dấu một bước tiến
quan trọng đối với thực hành Cảnh giác dược tại Việt Nam, trong đó vị trí, vai trò,
chức năng, nhiệm vụ của ĐVKDT trong hoạt động báo cáo ADR được mô tả rõ
ràng.
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Trong bối cảnh đó, chúng tôi tiến hành đề tài này với mục tiêu: Mô tả thực
trạng báo cáo phản ứng có hại của các ĐVKDT tới Trung tâm DI & ADR Quốc gia
trong giai đoạn 2014-2015. Từ các dẫn chứng trên, có thể thấy rằng đề tài có tính
cấp thiết cũng như tính mới, phù hợp với các đòi hỏi về khoa học và thực tiễn.
4.2. Về các kết quả chính của đề tài
Khảo sát số lượng báo cáo từ giai đoạn 2012-2015, cho thấy số lượng báo
cáo tăng dần qua các năm và tăng nhanh trong giai đoạn 2014-2015 (tăng 3,3 lần so
với giai đoạn 2012-2013). Về tỷ trọng báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT trên tổng số
báo cáo hàng năm, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ trọng báo cáo của của ĐVKDT
còn thấp so với các nguồn khác. Tuy nhiên, các báo cáo ADR gửi bởi các ĐVKDT
chủ yếu là các báo cáo nghiêm trọng và tương đối độc lập so với báo cáo gửi từ
CSKCB. Do đó, đây là một kênh tham khảo tốt, nên được tiếp tục khuyến khích
thúc đẩy và nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tình hình báo cáo ADR tại Việt Nam cũng
như để phát hiện những ADR mới, có ý nghĩa về y khoa.
Để phân tích xu hướng báo cáo trong năm, chúng tôi đã áp dụng phân tích
chuỗi thời gian với mô hình hồi quy từng phần, thay cho mô hình ARIMA hay các
mô hình phân tích khác do dữ liệu có số lượng quan sát nhỏ (tổng số tháng quan sát
dưới 50, số tháng trước thời điểm đánh giá dưới 20) [30]. Kết quả phân tích cho
thấy, trong năm 2013 và 2014 số lượng báo cáo trong giai đoạn 3 tháng cuối năm có
xu hướng tăng lên có ý nghĩa thống kê so với gian đoạn đầu năm. Điều này phản
ánh thực tế là ở giai đoạn này, các ĐVKDT vẫn chưa có sự chủ động trong hoạt
động báo cáo ADR và vẫn còn hiện tượng dồn báo cáo gửi cuối năm tương tự như
các CSKCB. Sang năm 2015, chúng tôi không nhận thấy sự gia tăng có ý nghĩa
thống kê giữa giai đoạn đầu năm và cuối năm, chứng tỏ sự tích cực hơn trong hoạt
động báo cáo ADR của các ĐVKDT. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của Hướng
dẫn quốc gia về Cảnh giác dược ban hành vào ngày 01/6/2015 cũng như nhiều văn
bản quản lý và hoạt động đào tạo khác về Cảnh giác dược trong giai đoạn này.
Kết quả phân tích của chúng tôi cũng cho thấy rằng, các ĐVKDT gửi báo
cáo ADR chủ yếu là các công ty dược phẩm đa quốc gia. 10 ĐVKDT gửi báo cáo
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nhiều nhất đã có số lượng báo cáo chiếm đến 90% tổng số báo cáo ADR được gửi.
Điều này cho thấy chưa có sự nỗ lực đồng đều trong hệ thống báo cáo ADR và nỗ
lực báo cáo vẫn chủ yếu tập trung vào một số đơn vị đã triển khai hoạt động này.
Đặc biệt, kết quả nghiên cứu cho thấy các ĐVKDT trong nước vẫn còn tương đối
thờ ơ với hoạt động này cũng như trách nhiệm của mình trong hệ thống Cảnh giác
dược. Trong khi đó, các khảo sát báo cáo ADR tự nguyện tại CSKCB cho thấy có
rất nhiều báo cáo liên quan đến thuốc sản xuất trong nước.
Bên cạnh số lượng báo cáo, chất lượng báo cáo là tiêu chí cần thiết để đánh
giá một cách toàn diện hiệu quả hoạt động báo cáo ADR. Trong nghiên cứu này,
chúng tôi không sử dụng thang đánh giá vigiGrade vì trong các nghiên cứu thực
hiện trước đó, các tác giả đã chỉ ra rằng thang đánh giá này chưa thực sự phù hợp và
thường gây ước lượng chất lượng báo cáo cao hơn thực tế. Khi khảo sát chất lượng
báo cáo dựa trên tính đầy đủ của các thông tin, chúng tôi nhận thấy rất nhiều thông
tin quan trọng về y khoa giúp thẩm định quan hệ nhân quả giữa thuốc và ADR bị bỏ
sót (“tiền sử”, “xét nghiệm”, “biểu hiện ADR”, “thời gian xảy ra phản ứng”, “cách
xử trí ADR”, “kết quả sau xử trí ADR”, “thông tin về thuốc nghi ngờ”, “thông tin
về thuốc dùng kèm”). Đa số các báo cáo đều thiếu hụt một hoặc nhiều các thông tin,
đặc biệt là các thông tin về ADR, sự thiếu hụt này có thể do các rào cản trong tiếp
cận thông tin, trách nhiệm của người thu thập,...nhưng cần thiết phải khắc phục để
cho các báo cáo trở nên thực sự có ý nghĩa.
Đề tài cũng đã tính toán được giá trị trung vị thời gian từ khi ĐVKDT nhận
được thông tin về ADR đến khi Trung tâm DI & ADR Quốc gia nhận được báo cáo
của các báo cáo nghiêm trọng nói chung là 8 ngày và của báo cáo không nghiêm
trọng là 10 ngày. Bên cạnh đó, dựa trên Hướng dẫn quốc gia về Cảnh giác dược về
khung thời gian gửi báo cáo ADR của các ĐVKDT (chậm nhất 7 ngày làm việc đối
với các ADR gây tử vong hoặc đe dọa tính mạng người bệnh, 15 ngày làm việc đối
với các ADR nghiêm trọng không thuộc loại tử vong hoặc đe dọa tính mạng, tập
hợp gửi hàng tháng, trước ngày 15 của tháng kế tiếp đối với các ADR không
nghiêm trọng) [1], thời gian từ khi ĐVKDT nhận được thông tin về ADR đến khi
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Trung tâm DI & ADR Quốc gia nhận được báo cáo được chia thành các khoảng sau
khi cộng thêm ước lượng khoảng 3 ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ: ngày 0 – ngày
10, ngày 11 – ngày 20, ngày 21 – ngày 30, ngày 31 – ngày 90, trên ngày 90. Kết quả
cho thấy, các báo cáo nghiêm trọng thường được gửi đúng khung thời gian được
khuyến cáo (đặc biệt là gần 60% báo cáo nghiêm trọng gây tử vong hoặc đe dọa
tính mạng được gửi trong 10 ngày đầu tiên), các báo cáo không nghiêm trọng được
gửi muộn hơn và có nhiều báo cáo không rõ khoảng thời gian do không ghi rõ ngày
phát hiện ADR hoặc ngày gửi. Ngoài ra kết quả khảo sát cũng chỉ ra một sự chậm
trễ nhất định về thời gian từ khi ĐVKDT nhận được thông tin về ADR đến khi
Trung tâm DI & ADR Quốc gia nhận được báo cáo. Sự chậm trễ này có thể do một
số báo cáo được gửi đến Trung tâm DI & ADR khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh,
sau đó tổng hợp lại và định kỳ gửi đến Trung tâm DI & ADR Quốc gia. Do đó, báo
cáo trực tuyến nên được cân nhắc sử dụng bởi hình thức này sẽ khắc phục khó khăn
về mặt thời gian, địa lý cho các cơ sở báo cáo, góp phần gửi báo cáo ADR đúng hạn
và thông tin về an toàn thuốc được phát hiện, xử lý sớm hơn [29].
Khảo sát đặc điểm của thuốc nghi ngờ được báo cáo theo hệ cơ quan tác
động, nhóm thuốc chống ung thư và điều hòa miễn dịch dẫn đầu về tần suất gặp
ADR, xếp thứ hai là nhóm thuốc tác dụng lên máu và hệ cơ quan tạo máu. Trong
khi đó, kết quả tổng kết công tác báo cáo ADR giai đoạn 2014-2015 của Trung tâm
DI & ADR Quốc gia chỉ ra rằng nhóm thuốc nghi ngờ gây ADR trong các báo cáo
gửi từ các CSKCB chủ yếu là các thuốc kháng khuẩn toàn thân (chiếm gần 80%) và
giảm đau chống viêm không steroid (NSAIDs) [6,7]. Tương tự, khi xét đến họ dược
lý được các ĐVKDT báo cáo nhiều nhất, các hóa chất chống ung thư khác là nhóm
dẫn đầu với 4 đại diện chính là imatinib, bevacizumab, rituximab và erlotinib.
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) [31]. Trong các báo cáo ADR
gửi bởi các ĐVKDT, các ADR dễ được phát hiện qua biểu hiện lâm sàng như rối
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loạn toàn thân, rối loạn hệ tiêu hóa, rối loạn da và mô dưới da chiếm tỷ lệ nhiều hơn
nhưng mức chênh lệch không quá lớn so với các ADR liên quan đến kết quả bất
thường xét nghiệm hoặc phát hiện qua thăm khám lâm sàng ở trình độ chuyên môn
sâu như rối loạn bạch cầu và hệ võng nội mô, rối loạn hệ đông máu chảy máu, rối
loạn gan mật, tiết niệu…(68% so với 32%). Trong khi đó, khảo sát các báo cáo
ADR gửi bởi các CSKCB cho thấy, nhóm biểu hiện ADR dễ được phát hiện qua
biểu hiện lâm sàng đã chiếm hơn 90% số ADR được báo cáo [6,7]. Nguyên nhân
dẫn đến sự không tương đồng về tỷ lệ báo cáo giữa nhóm biểu hiện ADR dễ phát
hiện qua biểu hiện lâm sàng và nhóm biểu hiện ADR liên quan đến kết quả xét
nghiệm hoặc thăm khám lâm sàng ở trình độ chuyên môn sâu ở các ĐVKDT và
CSKCB có thể là do các ĐVKDT thường là các công ty dược phẩm đa quốc gia,
trực tiếp sản xuất hoặc phân phối sản phẩm thuốc và có một bộ phận chuyên môn
phụ trách hoạt động Cảnh giác dược có trách nhiệm theo dõi, giám sát các nguy cơ
do thuốc gây ra để kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh. Trong khi đó, ở hệ thống CSKCB, các nhân viên y tế gặp nhiều trở ngại
trong việc báo cáo ADR: với dược sĩ là thiếu kiến thức lâm sàng, với bác sĩ là không
có thời gian và với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thì khó xác định mức độ
nghiêm trọng của phản ứng nên các ADR dễ phát hiện qua biểu hiện lâm sàng
thường được báo cáo nhiều hơn các ADR liên quan đến xét nghiệm hoặc thăm
khám lâm sàng ở trình độ chuyên môn sâu [41-43].
So với các nghiên cứu trước đây, ngoài đối tượng nghiên cứu mới là các báo
cáo ADR gửi bởi các ĐVKDT, đề tài của chúng tôi còn tiến hành nghiên cứu trên
vấn đề mới là ảnh hưởng của quyết định quản lý và truyền thông nguy cơ đến số
lượng báo cáo của một số chế phẩm có nghi ngờ về an toàn. Khảo sát các công
văn/thông tư gửi đến và gửi đi tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia giai đoạn 20142015 và các công văn/thông tư có trên trang web của Cục quản lý dược, chỉ có 10
hoạt chất/biệt dược nghi ngờ gây ADR báo cáo bởi các ĐVKDT được nhắc đến
trong các văn bản nói trên. Mặt khác, số lượng báo cáo các thuốc nghi ngờ gây
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ADR bởi các ĐVKDT trước và sau khi có khi có quyết định quản lý và truyền
thông nguy cơ ít có sự biến động.
Chúng tôi cũng đã tiến hành phân tích hoạt động báo cáo của một chế phẩm
được quản lý và truyền thông nguy cơ nhiều nhất là Quinvaxem mặc dù đây không
phải là chế phẩm thuốc. Vắc xin Quinvaxem do hãng Berna Biotech, Hàn Quốc sản
xuất hay còn gọi là vắc xin “5 trong 1” là vắc xin phối hợp gồm giải độc tố vi khuẩn
bạch hầu, uốn ván, vi khuẩn ho gà bất hoạt, kháng nguyên vi rút viêm gan B và
kháng nguyên vi khuẩn Haemophilus influenzae type b (Hib). Kể từ khi được đưa
vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng 6/2010, đã có rất
nhiều quyết định quản lý và truyền thông nguy cơ về Quinvaxem, nhưng đáng chú ý
nhất đó là công văn số 6749/QLD-CL ngày 4/5/2013 về việc tạm ngừng sử dụng
Quinvaxem trong dự án tiêm chủng mở rộng và công văn số 16123/QLD-CL ngày
27/9/2013 về việc tiếp tục sử dụng Quinvaxem [10,11]. Trước khi có quyết định
tạm ngừng sử dụng, các báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT chủ yếu ghi nhận các biểu
hiện ADR nghiêm trọng hoặc gây tử vong, đe dọa tính mạng. Sau khi được phép
tiêm trở lại, các báo cáo về Quinvaxem gửi bởi ĐVKDT ghi nhận nhiều mức độ
biểu hiện ADR hơn, những biểu hiện ADR không nghiêm trọng cũng được báo cáo.
Khi so sánh hoạt động báo cáo ADR liên quan đến Quinvaxem của ĐVKDT và
CSKCB, kết quả khảo sát cho thấy báo cáo gửi từ các ĐVKDT có số lượng tương
đối ổn định trong thời gian trước và sau khi có quyết định quản lý. Đối với các
CSKCB, trước khi có công văn về việc tạm ngừng sử dụng Quinvaxem trong
chương trình tiêm chủng mở rộng, số lượng báo cáo ADR về Quinvaxem gửi rất ít,
sau khi được tiếp tục sử dụng và tiêm trở lại thí số lượng báo cáo ADR liên quan
đến Quinvaxem tăng vọt nhưng một thời gian sau thì số lượng báo cáo lại giảm
xuống. Điều đó cho thấy ĐVKDT có sự chủ động và ổn định hơn CSKCB trong ghi
nhận và báo cáo ADR. Đối với các CSKCB, việc báo cáo có thể tăng vọt sau quyết
định quản lý nhưng thường không được duy trì hằng định.
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4.3. Về phương pháp nghiên cứu
4.3.1. Ưu điểm
Đề tài tiến hành thu thập dữ liệu dựa trên các báo cáo ADR gửi từ ĐVKDT
đến Trung tâm DI & ADR Quốc gia trong giai đoạn 2014-2015, trong đó thông tin
trên báo cáo ADR chủ yếu được đánh máy, do đó khắc phục được nhiều sai sót
trong trường hợp phiên giải sai chữ viết tay của người báo cáo. Mặt khác, các báo
cáo ADR được các chuyên viên Trung tâm DI & ADR đánh số thứ tự mã báo cáo và
sắp xếp khoa học, giúp thuận tiện trong quá trình nhập liệu.
Đề tài cũng sử dụng bộ cơ sở dữ liệu điện tử tại Trung tâm DI & ADR Quốc
gia đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu trước đó. Bên cạnh đó, các dữ liệu thu
thập từ cơ sở dữ liệu này đều được kiểm soát và đối chiếu trong quá trình nghiên
cứu tại Trung tâm DI & ADR quốc gia. Các dữ liệu thu thập trực tiếp đều từ các tài
liệu gốc (báo cáo ADR), do đó đảm bảo các thông tin được thu thập đầy đủ, khách
quan và chính xác.
Việc thực hiện nghiên cứu dựa trên cả hai nguồn này là bắt buộc với điều
kiện hiện nay do các hệ thống cơ sở dữ liệu tại Việt Nam chưa có sự liên kết. Các
trở ngại này có thể khắc phục được ở các quốc gia phát triển khi điều kiện về dữ
liệu đã được chuẩn hóa.
4.3.2. Hạn chế
Ngoại trừ việc sử dụng phương pháp phân tích chuỗi thời gian gián đoạn
(Interupted Time Series analysis) để phân tích xu hướng báo cáo trong năm, đề tài
còn hạn chế trong việc sử dụng các Test so sánh thống kê để phân tích các chỉ số,
thay vào đó là sử dụng các mô tả đơn thuần như số lượng, tỷ lệ phần trăm,…
Trong phương pháp phân tích chuỗi thời gian gián đoạn, nghiên cứu không
sử dụng mô hình ARIMA để phân tích tác động của Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh
giác dược được ban hành vào ngày 01/6/2015 đến hoạt động báo cáo ADR của các
ĐVKDT do khoảng thời gian sau can thiệp quá ngắn (6 tháng), hơn nữa hoạt động
báo cáo ADR còn bị tác động bởi các nguồn thông tin khác (các văn bản quản lý và
truyền thông nguy cơ khác của cơ quan quản lý, ảnh hưởng của truyền thông đại
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chúng,…), do đó khó chứng minh được sự thay đổi thật sự có ý nghĩa khi có Hướng
dẫn Quốc gia về Cảnh giác dược được ban hành.
Hạn chế trong việc xuất hiện một số nguy cơ gây sai số trong quá trình thu
thập và xử lý dữ liệu như một số báo cáo ADR có thể được gửi đến Trung tâm DI &
ADR khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tổng hợp lại và định kỳ gửi đến
Trung tâm DI & ADR Quốc gia hoặc được gửi song song đến cả hai trung tâm.
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận
Từ kết quả của nghiên cứu “Khảo sát thực trạng báo cáo ADR của
ĐVKDT trong giai đoạn 2014-2015” chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:
Trong giai đoạn 2014-2015, có 1363 báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT, chiếm
tỷ trọng khoảng 7,7% trên tổng số báo cáo gửi đến Trung tâm DI & ADR Quốc gia.
Về số lượng báo cáo theo từng tháng, trong năm 2014, số lượng báo cáo có xu
hướng tăng lên vào giai đoạn 3 tháng cuối năm, tuy nhiên đến năm 2015, không có
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về số lượng báo cáo giữa các giai đoạn.
Về chất lượng báo cáo, tỷ lệ báo cáo có chất lượng tốt (dựa trên tính đầy đủ
của các thông tin khảo sát) rất thấp, chỉ chiếm 0,7% trên tổng số báo cáo ADR gửi
bởi các ĐVKDT, các báo cáo thiếu hụt nhiều thông tin về “ngày báo cáo”, “giới
tính”, “tuổi”, “ngày công ty nhận thông tin về báo cáo”, “kết quả sau xử trí ADR”,
“thời gian xảy ra phản ứng, “cách xử trí ADR”, “tiền sử”, “thông tin về xét
nghiệm”, “thông tin về thuốc dùng kèm”.
Khảo sát thời gian gửi báo cáo, các báo cáo nghiêm trọng nói chung thường
được gửi sớm (trung vị thời gian bằng 8 ngày, gần 50% báo cáo được gửi trong
khoảng 10 ngày từ khi nhận được thông tin về ADR), các báo cáo không nghiêm
trọng được gửi muộn hơn ( trung vị thời gian bằng 10 ngày, hơn 50% báo cáo
không xác định được thời gian từ khi đơn vị kinh doanh nhận được thông tin về
ADR đến khi báo cáo).
Về đặc điểm báo cáo, có 80,1% báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT có tính chất
nghiêm trọng và 2,6% báo cáo ADR trùng lặp với báo cáo gửi bởi các CSKCB.
Trong các thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo, nhóm thuốc chống ung thư và
điều hòa miễn dịch được báo cáo nhiều nhất với tỷ lệ 41,0%. Tương tự khi xét đến
họ dược lý, các hóa chất chống ung thư khác có tần suất gặp ADR cao nhất với tỷ lệ
26,0%. Phân loại báo cáo ADR theo tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng, các biểu hiện
ADR được báo cáo nhiều nhất là rối loạn toàn thân và rối loạn hệ tiêu hóa với tỷ lệ
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lần lượt là 22,0% và 10,0%. Ngoài ra, các ĐVKDT gửi báo cáo ADR đến Trung
tâm DI & ADR Quốc gia chủ yếu là các công ty dược phẩm đa quốc gia.
Đánh giá tác động của quản lý và truyền thông nguy cơ đến hoạt động báo cáo
ADR, chỉ có 10 chế phẩm nghi ngờ gây ADR báo cáo bởi các ĐVKDT được nhắc
đến trong các văn bản quản lý. Mặt khác, số lượng báo cáo các thuốc nghi ngờ gây
ADR bởi các ĐVKDT trước và sau khi có khi có quyết định quản lý và truyền
thông nguy cơ ít có sự biến động.
2. Đề xuất
Với những kết quả thu được trên đây, nhóm nghiên cứu xin được đưa ra một
số đề xuất như sau:
Với các cơ quan quản lý:
- Trung tâm DI & ADR Quốc gia cần tăng cường cung cấp thông tin và phản
hồi kết quả thẩm định báo cáo ADR, đặc biệt là các báo cáo ADR nghiêm trọng để
thúc đẩy hoạt động báo cáo ADR của các ĐVKDT.
- Khuyến khích báo cáo ADR trực tuyến để khắc phục sự chậm trễ về thời gian
gửi báo cáo.
- Tăng cường công tác quản lý và truyền thông nguy cơ đối với hoạt động báo
cáo ADR của các ĐVKDT.
Với các đơn vị kinh doanh thuốc:
- Các ĐVKDT cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc báo cáo ADR,
đặc biệt là các doanh nghiệp dược phẩm trong nước.
- Tăng cường đào tạo, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho nhân viên phụ
trách hoạt động Cảnh giác dược để nâng cao chất lượng báo cáo ADR.
Với các cá nhân, tổ chức nghiên cứu: cần tiếp tục có thêm các nghiên cứu sâu
hơn về hoạt động báo cáo ADR của các ĐVKDT.
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Phụ lục 1. Mô hình hồi quy từng phần
Biểu đồ biểu diễn các chỉ số đặc trưng cho thay đổi xu hướng và mức độ trong mô
hình hồi quy từng phần

α: Thay đổi hệ số góc
ab: Thay đổi mức độ ngắn hạn
cd: Thay đổi thực trạng

ce: Thay đổi tối đa lâu dài

Ý nghĩa và cách đánh giá các chỉ số đặc trưng trong mô hình hồi quy từng phần
STT
1

Tên chỉ
số
Thay đổi

Dấu của chỉ số cho biết xu hướng biến thiên sau can thiệp là tăng lên

hệ số góc

(+) hay giảm đi (-) so với trước can thiệp

(α)

Ý nghĩa từng chỉ số và cách đánh giá

Trị số của chỉ số cho phép đánh giá sự thay đổi xu hướng biến thiên
do can thiệp là nhiều hay ít (mức độ của sự thay đổi)

2

3

Thay đổi

Dấu của chỉ số cho biết mức độ tăng (+) hay giảm (-) so với trước

mức độ

can thiệp

ngắn hạn

Về trị số: Nếu cd giảm đi so với ab hoặc đổi dấu, hiệu quả của can

(ab)
Thay đổi

thiệp chỉ có ý nghĩa tức thời; sau một khoảng thời gian, mức độ sẽ
trở lại như trước can thiệp và ngược lại. Hai giá trị ab và cd càng

thực trạng gần nhau sẽ cho thấy sự thay đổi do can thiệp càng ổn định theo thời
(cd)
gian. Thay đổi mức độ lâu dài (ce) giúp lượng giá sự khác biệt về
4

Thay đổi

mức độ theo 2 xu hướng trước và sau can thiệp, nếu ce tương tự ab

tối đa lâu

(về cả dấu và trị tuyệt đối) thì xu hướng có ít sự thay đổi và ngược

dài (ce)

lại.

Phụ lục 2. Phiếu thu thập thông tin báo cáo ADR gửi bởi ĐVKDT
(Nếu không có thông tin, điền số "99")
I. Thông tin hành chính
H5

Ngày xuất hiện
AE

H2 Tên bệnh nhân

H6

Ngày gửi báo
cáo

H3 Tuổi

H7

Ngày nhận báo
cáo

H8

Loại báo cáo
(1=Lần
đầu,
2=Bổ sung)

H1

Mã số báo cáo của TT DI&ADE
Quốc gia

H4 Giới (Nam = 1, Nữ = 0)
II. Thông tin về ADE
A1 Thời gian khởi phát

A2

Tên ADE (kèm theo mô tả ngắn
gọn triệu chứng lâm sàng)

A3

Xét nghiệm cận lâm sàng (0= Không làm XN, 1=Có làm
XN)

A4 Tiền sử (1= Có thông tin)
Cách xử trí (1 = Ngừng thuốc, 2= Yêu cầu can
A5 thiệp y khoa tại chỗ, 3= Nhập viện, chuyển khoa
hoặc chuyển viện để điều trị ADE)
Mức độ nghiêm trọng (0 = Không nghiêm trọng,
1 = Nhập viện kéo dài thời gian nằm viện, 2=Dị tật
A6
thai nhi, 3=Tàn tật vĩnh viên/nặng nề, 4=Đe dọa
tính mạng, 5 = Tử vong, 6=Có ý nghĩa về y khoa)
A7 Mức độ nặng (1=Nhẹ, 2=Trung bình, 3=Nặng)
Kết quả sau xử trí (1=Hồi phục không di chứng,
A8 2=Hồi phục có di chứng, 3=Đang hồi phục,
4=Chưa hồi phục, 4=Tử vong)

III. Thông tin về thuốc nghi ngờ
D1 Tên thuốc
D2 Nhà sản xuất

D3

Phân loại
3=Khác)

(1=Trong

nước,

2=ICH,

D4 Hoạt chất
Đường dùng (O=uống, IV=TMC,
IM=Tiêm bắp, IH=xịt xông hít,
D5
R=Đặt, D=ngoài da, niêm mạc,
V=Khác)
D6

Các thuốc dùng đồng thời (1=Có thông
tin)

D7

Thông tin về dechallenge (dừng thuốc)
(1=Có thông tin)

D8

Thông tin về rechallenge (dùng lại thuốc)
(1=Có thông tin)

IV. Khác
K1 Thẩm định của đơn vị (0=Không làm, 1=Thang
WHO, 2=Naranjo, 3=Thang khác)
Ngày thu thập thông tin

V. Đánh giá chung
Báo cáo có đầy đủ thông tin để thẩm định
E1 quan hệ nhân quả (H5,A2-4,D1,D2,D4-8)
(0=Không, 1=Có)
Báo cáo có đầy đủ thông tin để đánh giá về
E2 kết quả gây ra do ADE và sự phù hợp của
xử trí (A5,A6,A8)

Người thu thập thông tin

Phụ lục 3. Mẫu báo cáo ADR
BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

Nơi báo cáo:…………………………………………

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BÁO CÁO, BỆNH NHÂN
VÀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Mã số báo cáo của đơn vị:…………………………

SẼ ĐƯỢC BẢO MẬT

Mã số báo cáo (do Trung tâm quốc gia quản lý):
…………………………………………………………..

Xin anh/chị hãy báo cáo kể cả khi không chắc chắn về sản phẩm đã gây ra phản ứng và/hoặc không có đầy đủ các thông tin

A. THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN
2. Ngày sinh:….../….../………
Hoặc tuổi:………………….....

1. Họ và tên:………………………………........................

3. Giới tính
Nam
Nữ

4. Cân
nặng:.......kg

B. THÔNG TIN VỀ PHẢN ỨNG CÓ HẠI (ADR)
5. Ngày xuất hiện phản ứng:……..../…….../……………

6. Phản ứng xuất hiện sau bao lâu (tính từ lần dùng cuối cùng
của thuốc nghi ngờ):…………………………………………………

7. Mô tả biểu hiện ADR

8. Các xét nghiệm liên quan đến phản ứng

9. Tiền sử (dị ứng, thai nghén, nghiện thuốc lá, nghiện rượu,
bệnh gan, bệnh thận…)

10. Cách xử trí phản ứng

11. Mức độ nghiêm trọng của phản ứng
Tử vong
Đe dọa tính mạng
12. Kết quả sau khi xử trí phản ứng
Tử vong do ADR
Tử vong không liên quan đến thuốc

Nhập viện/Kéo dài thời gian nằm viện
Tàn tật vĩnh viễn/nặng nề
Chưa hồi phục
Đang hồi phục

Dị tật thai nhi
Không nghiêm trọng

Hồi phục có di chứng
Hồi phục không có di chứng

Không rõ

C. THÔNG TIN VỀ THUỐC NGHI NGỜ GÂY
ADR

STT

13.Thuốc (tên gốc
và tên thương mại)

Dạng
bào
chế,
hàm
lượng

Nhà
sản
xuất

Số lô

Liều
dùng
một
lần

Số
lần
dùng
trong
ngày/
tuần/
tháng.

Đường
dùng

Ngày điều trị
(Ngày/tháng/năm)
Bắt
đầu

Kết
thúc

Lý do dùng
thuốc

i

ii

iii

STT
(Tương
ứng 13.)

i
ii

14. Sau khi ngừng/giảm liều của thuốc bị nghi ngờ,
phản ứng có được cải thiện không?
Không
Không
Có
Không
ngừng/giảm liều
có
thông
tin

15.Tái sử dụng thuốc bị nghi ngờ có xuất hiện lại phản
ứng không?
Không tái sử
Không có thông
Có
Không
dụng
tin

iii
iv
16. Các thuốc dùng đồng thời (Ngoại trừ các thuốc dùng điều trị/ khắc phục hậu quả của ADR)
Ngày điều trị
Dạng
Dạng bào
(ngày/tháng/năm)
Tên thuốc
bào
Tên thuốc
chế, hàm
chế,
lượng
Bắt đầu
Kết thúc
hàm
lượng

Ngày điều trị
(ngày/tháng/năm)
Bắt đầu

Kết thúc

D. PHẦN THẨM ĐỊNH ADR CỦA ĐƠN VỊ
17. Đánh giá mối liên quan giữa thuốc và ADR
Chắc chắn
Không chắc chắn
Chưa phân loại
Có khả năng
Không thể phân loại
Có thể

Khác :…………………………………………….

18. Đơn vị thẩm định ADR theo thang nào?
Thang WHO

Thang Naranjo

Thang khác:……………………………………………

19. Phần bình luận của cán bộ y tế (nếu có)

E. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BÁO CÁO
20. Họ và tên:………………………………….......................................... Nghề nghiệp/Chức vụ:……………………………
Điện thoại liên lạc:……………………………………………………… Email:……………………………………………...
21. Chữ ký

22. Dạng báo cáo:

Lần đầu

Bổ sung

23. Ngày báo cáo:………/…..…/……

Phụ lục 4. Mẫu báo cáo CIOMS
CIOMS FORM

SUSPECT ADVERSE REACTION REPORT

I.
1. PATIENT INITALS
(First, last)

1a. COUNTRY

REACTION INFORMATION

2. DATE OF BIRTH
Day
Month

Year

2a.
AGE
Years

3.
SEX

4-6 REACTION ONSET
Day
Month
Year

8-12 CHECK ALL
APPROPRIATE
TO ADVERSE
REACTOIN
PATIENT DIED
INVOLVED OR
PROLONGED
INPATIENT
HOSPITALISATION
INVOLVED
PERSISTENCE
OR
SIGNIFICANT
DISABILITY OR
INCAPACITY
LIFE
THREATENING

II.

SUSPECT DRUG(S) INFORMATION

14. SUSPECT DRUG(S) (Include generic name)

15. DAILY DOSE(S)

20. DID REACION
ABATE AFTER
STOPPING DRUG?
YES
NO
NA
16. ROUTE(S) OF ADMINISTRATION

17. INDICATION(S) FOR USE

18. THERAPY DATES (From/to)

19. THERAPY DURATION

III.

CONCOMITANT DRUG(S) AND HISTORY

22. CONCOMITANT DRUG(S) AND DATES OF ADMINISTRATION (Exclude those used to treat reaction)

23. OTHER RELEVANT HISTORY (e.g. diagnostics, allergies, pregnancy with last month of period, etc)

IV.

MANUFACTURER INFORMATION

24a. NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER

24b. MFR CONTROL NO.

24c. DATE RECEIVED
BY MANUFACTURER

24d. REPORT SOURCE
STUDY
LITERATURE
HEALTH PROFESSIONAL

DATE OF THIS REPORT

25a. REPORT TYPE
INITIAL
FOLLOWUP

21. DID REACTION
REAPPEAR
AFTER REINTRODUCTION?
YES
NO
NA

Phụ lục 5. Tóm tắt báo cáo định kỳ (PSUR hoặc PBRER)
I. Thông tin về sản phẩm
Tên biệt dược
Hoạt chất
Ngày đăng ký ở Việt Nam
II. Thông tin về PSUR (hoặc PBRER)
Ngày sinh quốc tế của thuốc
Khoảng thời gian PSUR
(hoặc PBRER) bao phủ
Tổng số báo cáo PSUR (hoặc
PBRER) đã nộp
III. Lượng tiêu thụ ở Việt Nam và toàn cầu trong giai đoạn PSUR (hoặc PBRER)
bao phủ
Ghi rõ:
- Lượng sản phẩm đã tiêu thụ ở Việt Nam và/hoặc toàn cầu;
- Số lượng người bệnh ước tính đã dùng thuốc ở Việt Nam và/hoặc toàn cầu (nếu có).

IV. Ý kiến, nhận xét
Tóm tắt các thông tin quan trọng trong PSUR (hoặc PBRER): kết quả các nghiên cứu
đánh giá hiệu quả và tính an toàn của thuốc, thông tin về tác dụng không mong muốn,
thông tin thay đổi nội dung nhãn thuốc, cập nhật về tính an toàn.
V. Đơn vị báo cáo
Tên công ty
Địa chỉ
Người báo cáo
Chức vụ
Số điện thoại
Fax
Email
Chữ ký, ngày

Phụ lục 6. Danh mục công văn gửi đến Trung tâm DI&ADR quốc gia từ tháng
01/2013 đến tháng 12/2015.
Ngày
tháng đến
26/4/2013

Số ký hiệu
văn bản
6026/QLDTT

Tác giả
Cục QLD

12886/QLD
-TT

Cục QLD

17366/QLD
-TT
16443/QLD
21/10/2013
-CL
1055/BVM
01/11/2013
TW
20918/QLD
23/12/2013
-CL

Cục QLD

16/8/2013

21/10/2013

Cục QLD
BV Mắt TW
Cục QLD

Nội dung
Thông tin về tính an toàn của thuốc có
chứa metoclopramid
Cập nhật thông tin liên quan đến tính an
toàn của thuốc có chứa các chất
codein,diclofenac,sắt,dẫn chất alcaloid
nấm cựa gà và dịch truyền HES
Thông tin liên quan đến việc sử dụng
EPREX
Đình chỉ lưu hàng thuốc không đạt chất
lượng
Báo cáo ADR của thuốc Plofed 1%
Tạm ngừng sử dụng lô thuốc Tatumicef
2g
Cập nhật cảnh báo nguy cơ phản ứng
phụ nghiêm trọng trên da của thuốc
chứa hoạt chất paracetamol

01/12/2014

687/QLDĐK

Cục QLD

14/02/2014

98/KCBNM

Cục Quản lý
khám,chữa
bệnh

Phản ứng có hại của thuốc Hemago
2000UI

Cục QLD

Phản ứng có hại của thuốc Hemago
2000UI

BV Phong- Da
liễu TW

Báo cáo ADR của thuốc
Ban hành hướng dẫn theo dõi phản ứng
có hại của thuốc Kháng HIV (ARV)
trong chương trình phòng chống
HIV/AIDS
Tạm ngừng sử dụng các thuốc có ADR

10/03/2014
03/4/2014

3197/QLDTT
90/BCBVPDLTW

03/7/2014

107/QĐAIDS

Cục phòng
chống HIVAIDS

14/7/2014

1136/QLDCL

Cục QLD

21/7/2014

11887/QLD
-TT

Cục QLD

11/8/2014

13343/QLD
-TT

Cục QLD

11/9/2014

15371/QLD
-TT

Cục QLD

Cung cấp thông tin về tính an toàn của
thuốc có chứa Diacerin,thuốc chứa
Nicardipin dùng đường tĩnh mạch, các
thuôc kê đơn dạng phối hợp chứa hàm
lượng paracetamol > 325mg trong mỗi
đơn vị phân liều
Tạm ngừng sử dụng thuốc Cefotaxim
SDK: VN 15303-12 do công ty JSC
Kievmedpreparac Ukraine sản xuất
Tạm ngừng mua,bán và sử dụng thuốc
bột pha tiêm Medicef (Cefotaxim 1,5g)
,SDK: VD-1615-11)

8589/BYTBH
7438/SYT02/12/2014
QLD
20799/QLD
03/12/2014
-TT
20958/QLD
16/12/2014
-CL
01/12/2014

Bộ Y tế
Sở Y tếTPHCM
Cục QLD
Cục QLD

9/10/2105

18905/QLD
-TT

Cục QLD

03/11/2015

20452/QLD
-TT

Cục QLD

9/11/2015

20391/QLD
-TT

Cục QLD

25/11/2015

21606/QLD
-TT

Cục QLD

Cung cấp thông tin về phản ứng có hại
của thuốc Glivec (Imatinib)
Tạm ngừng sử dụng thuốc tiêm
Buvitroy- Ấn Độ
Đề nghị cung cấp thông tin liên quan
đến ADR của thuốc tiêm Cefotaxim
Tạm ngừng sử dụng thuốc có phản ứng
ADR
Cung cấp thông tin về tính an toàn của
thuốc chứa Codein,thuốc chứa
Ibuprofen,Dexibuprofen
Đánh giá phản ứng có hại liên quan đến
thuốc tiêm Mezicef (hoạt chất
Cefotaxim 1,5g) SDK: VD-16115-11,
do công ty cổ phần tập đoàn Merap sản
xuất và đăng ký
Cung cấp thông tin liên quan đến tính
an toàn của thuốc chứa acid aledronic,
chứa hydroxyzin,chứa flunarizin,chứa
inebradine
Xử lý chuỗi báo cáo ADR liên quan
thuốc Artaxim (hoạt chất Cefotazidim
1g), SDK: VN-16618-13

Phụ lục 7. Danh mục công văn gửi đi từ Trung tâm DI&ADR quốc gia từ tháng
01/2013 đến tháng 12/2015.
Số,ký
hiệu văn
bản

69/TTT

84/TTT

94/TTT

99/TTT

107/TTT

108/TTT
109/TTT

Ngày
tháng văn
bản

Nội dung

13/9/2013

Cung cấp thông tin về hiệu quả,độ an
toàn và tình hình sử dụng các chế phẩm
chứa lysozym

Các báo cáo ADR liên quan đến thuốc
01/11/2013 Plofed 1%(propofol) ở BV mắt Trung
ương
Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
02/12/2013 ADR liên quan đến thuốc Tatuincef 2g
(ceftazidim)
Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
6/12/2013 ADR liên quan đến thuốc chứa lysozym
hydroclorid
Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
11/12/2013 ADR liên quan đến thuốc Koftazide
(Ceftazidim)
Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
12/12/2013 ADR liên quan đến thuốc Hartame
(Cefotaxime)
Cung cấp thông tin về các báo cáo ADR
12/12/2013
liên quan đến vắc xin Quinvaxem

110/TTT

13/12/2013

112/TTT

13/12/2013

113/TTT

Cập nhật thông tin về độ an toàn của
Gadolinium

Thông tin về phản ứng có hại của thuốc
cản quang chứa iod
Cung cấp thông tin về các báo cáo ADR
13/12/2013 liên quan đến thuốc Furosemid
20mg/2ml

01/TTT

7/01/2014

15/TTT

20/02/2014

31/TTT

03/4/2014

Cung cấp thông tin về các báo cáo ADR
liên quan đến thuốc Furosemid
20mg/2ml tại BVDK tỉnh Hải Dương
Phản ứng có hại của thuốc Hemapo
2000 UI
Cung cấp thông tin về các báo cáo ADR
liên quan đến thuốc Hemapo 2000 UI
(epoetin alpha)

Nơi nhận văn
bản
Phòng ĐK
thuốc,
Phòng thông tin
quảng cáo-Cục
QLD
Phòng quản lý
chất lượng
thuốc- Cục QLD
Phòng quản lý
chất lượng
thuốc- Cục QLD
Phòng quản lý
chất lượng
thuốc- Cục QLD
Phòng quản lý
chất lượng
thuốc- Cục QLD
Phòng quản lý
chất lượng
thuốc- Cục QLD
Cục Y tế dự
phòng-Bộ Y tế
Phòng đăng ký
thuốc,
Phòng thông tin
quảng cáo-Cục
QLD
Cục quản lý
khám chữa bệnh
Phòng quản lý
chất lượng
thuốc- Cục QLD
Cục QLD,Viện
KN,BVDK Hải
Dương,TT Khu
vực
BV Việt Đức
Cục QLD

50/TTT

19/5/2014

57/TTT

13/6/2014

59/TTT

60/TTT

64/TTT

65/TTT

Cung cấp thông tin về hiệu quả,độ an
toàn và việc sử dụng dịch truyền chứa
HES
Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
ADR liên quan đến thuốc Koftazide
(Ceftazidim)

18/6/2014

Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
ADR liên quan đến thuốc Klocedim
(Ceftazidim)

18/6/2014

Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
ADR liên quan đến thuốc Samtoxim
(Cefotaxim)

30/6/2014

Cập nhật cảnh báo của FDA về nguy cơ
ngộ độc ethanol liên quan đến chế phẩm
thuốc chứa docetaxel

1/7/2014

Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
ADR liên quan đến thuốc Ceftazimark
(Ceftazidim)

66/TTT

1/7/2014

FDA yêu cầu bổ sung thông tin về an
toàn trong tờ HDSD của các chế phẩm
chứa testosteron

69/TTT

17/7/2014

Xác nhận số lượng báo cáo của thuốc
Auricularum

70/TTT

17/7/2014

71/ĐHNTTT

17/7/2014

75/TTT

24/7/2014

77/TTT

29/7/2014

80/TTT

21/8/2014

81/TTT

25/8/2015

Xác nhận số lượng báo cáo của thuốc
Pastsine 2
Đề nghị cung cấp thông tin về tình hình
ngộ độc paracetamol điều trị tại trung
tâm chống độc
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR của
thuốc Mydocalm

Cục QLD, Cục
QL khám chữa
bệnh
Cục QLD
Phòng quản lý
thông tin quảng
cáo thuốc-Cục
QLD
Phòng quản lý
thông tin quảng
cáo thuốc-Cục
QLD
Phòng quản lý
thông tin quảng
cáo thuốc-Cục
QLD
Cục QLD
Phòng đăng ký
thuốc,
Phòng thông tin
quảng cáo thuốcCục QLD
VPDD Galien
Pharma tại TP
HCM
CTCP Dược
phẩm 3/2
GĐ Trung tâm
chống độc-BV
Bạch Mai
VPDD Gedeon
Richter plc tại
Việt Nam

Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên
quan đến thuốc Cefotaxim 1g, nhà SX:
Cục QLD
JSC Kievmedpreparat,Ukraine
Cung cấp thông tin về các báo cáo ADR
liên quan đến thuốc Mezicef
Cục QLD
(Cefotaxime),nhà sản xuất: Công ty cổ
phần tập đoàn Merap (Việt Nam)
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên
quan đến thuốc Cefotaxim 1g, nhà SX:
Cục QLD
JSC Kievmedpreparat,Ukraine

85/DHNTTT

27/8/2014

87/TTT

8/9/2014

88/TTT

8/10/2014

97/TTT

3/11/2014

99/DHNTTT

4/11/2014

100/DHN4/11/2014
TTT
101/DHN4/11/2014
TTT
102/DHN6/11/2014
TTT
105/TTT

20/11/2014

108/TTT

25/11/2014

109/TTT

25/11/2014

111/TTT

01/12/2014

113/TTT

01/12/2014

116/TTT

11/12/2014

117/TTT

18/12/2014

Phòng đăng ký
Health Canada yêu cầu bổ sung thông
thuốc,
tin an toàn trong tờ HDSD của các chế
Phòng thông tin
phẩm chứa hydroxychloroquyn
quảng cáo thuốcCục QLD
Công ty SanofiCung cấp thông tin về báo cáo ADR liên
Aventis Việt
quan đến thuốc Rodogryl
Nam
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên Công ty JSC
quan đến thuốc Cefotaxim 1g, nhà SX:
Kievmedprepara
JSC Kievmedpreparat,Ukraine
t,Ukraine
Phòng đăng ký
Cung cấp thông tin cập nhật về nguy cơ thuốc,
tăng phản ứng có hại của biệt dược
Phòng thông tin
Xolair (Omalizumab)
quảng cáo thuốcCục QLD
Cung cấp thông tin cập nhật về nguy cơ
GĐ BV Nhi
ngộ độc paracetamol điều trị tại bệnh
đồng 1
viện Nhi đồng 1
Cung cấp thông tin cập nhật về nguy cơ
GĐ BV Nhi
ngộ độc paracetamol điều trị tại bệnh
đồng 2
viện Nhi đồng 2
Cung cấp thông tin cập nhật về nguy cơ
GĐ BV Nhi
ngộ độc paracetamol điều trị tại bệnh
đồng TW
viện Nhi TW
EMA cập nhật thông tin về biến cố tim
Cục QLD
mạch liên quan đến testosteron
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên
quan đến thuốc Leveramy (L-amithin RCục QLD
aspartat),nhà SX: Armephaco, Số lô:
022014
Cập nhật khuyến cáo của các cơ quan
quản lý các nước về việc sử dụng
Cục QLD
valproat
Cập nhật thông tin cảnh báo về thuôc
Cục QLD
chứa risperidon
Cung cấp thông tin về các chuỗi báo cáo
Vụ BHYT-Bộ Y
ADR liên quan đến thuốc Glivec
tế
(imatinib)
Cập nhật thông tin về các báo cáo ADR
liên quan đến thuốc Levelamy,nhà SX:
Cục QLD
Armephaco, Số lô: 022014
Cập nhật thông tin về các báo cáo ADR
liên quan đến thuốc Levelamy,nhà SX:
Cục QLD
Armephaco, Số lô: 022014
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên Công ty cổ phần
quan đến thuốc Mifenan (Mifepriston)
dược Danapha

02/TTT

03/TTT

19/TTT

20/TTT

25/TTT

27/TTT

28/TTT
31/TTT

51/TTT

52/TTT

60/TTT

62/TTT

72/TTT

VPDD Galien
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên
27/01/2015
Pharma tại TP
quan đến thuốc succinimide pharbiol 3g
HCM
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên
28/01/2015 quan đến các loại thuốc tiêm
Cục QLD
cephalosporin thế hệ 3
Trả lời thư của GSK đề nghị cung cấp
VPDD GSK Ltd
27/03/2015 thông tin về báo cáo ADR liên quan đến
tại TP HCM
thuốc Augmentin
VPDD
Trả lời công văn của AstraZeneca đề
AstraZeneca
27/03/2015 nghị cung cấp thông tin về báo cáo ADR
Singapore tại TP
liên quan đến thuốc Marcain
HCM
Trả lời công văn số 4662/QLD-TT ngày
13/3/2015 của Cục QLD về báo cáo
31/03/2015
Cục QLD
ADR liên quan đến thuốc Mezicef 1,5g
(Cefotaxime)
Cung cấp thông tin về các báo cáo ADR
liên quan đến thuốc tiêm Hertopatat và
31/03/2015
Cục QLD
các thuốc khác chứa hoạt chất Lornithin/ L-aspartat
Cung cấp thông tin về chuỗi báo cáo
31/03/2015 ADR liên quan đến chế phẩm nước cất
Cục QLD
pha tiêm
Cập nhật khuyến cáo của EMA về việc
30/4/2015
Cục QLD
HDSD aicd zoledronic
Trả lời công văn của Cty TNHH MTV
Cty TNHH
Dược phẩm Trung ương 2 cung cấp
MTV Dược
29/6/2015
thông tin về kết quả kiểm nghiệm sảm
phẩm Trung
phẩm Ceftriaxone,số lô 80659
ương 2
Trả lời công văn của VPDD Abbott
Laboration S.A đề nghị cung cấp thông
VPDD Abbott
6/7/2015
tin về thuốc tiêm Trifamox
Laboration S.A
(amoxicilin/sulbactam) và vắc xin
phòng ngừa cúm Influvac
Phòng đăng ký
Cập nhật thông tin liên quan đến độ an
thuốc,
5/8/2015
toàn của thuốc chống viêm không
Phòng thông tin
steroid
và quảng cáoCục QLD
Trả lời thư của VPDD Hyphens Pharma
VPDD Hyphens
Pte.Ltd đề nghị cung cấp thông tin về 02
17/8/2015
Pharma Pte.Ltd
báo cáo ADR liên quan đến thuốc
tại Hà Nội
Xenetix
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên
25/9/2015
Cục QLD
quan đến Bari

81/TTT

84/TTT

85/TTT

86/TTT

90/TTT

98/TTT

34/TTT

1/TTT

14/TTT
33/TTT
35/TTT
38/TTT

39/TTT
44/TTT
52/TTT
54/TTT

Tổng hợp các báo cáo ADR của thuốc
22/10/2015 chứa Sodium camphor sulfonate dạng
tiêm
Đề nghị cung cấp thông tin về thuốc
tiêm Mezicef (hoạt chất Cefotaxime
9/11/2015
1,5g) SDK: VD-16115-11, do CTCP tập
đoàn Merap sản xuất và đăng ký

Cục QLD
CTCP tập đoàn
Merap

VPDD Pierre
Cung cấp thông tin về báo cáo ADR liên
Fabre SA tại
quan đến thuốc Topaal
TPHCM
VPDD
Trả lời công văn về thời hạn gửi
AstraZeneca
9/11/2015
PSUR/PBRER
Singapore tại TP
HCM
Cung cấp thông tin về ADR liên quan
11/11/2015 đến thuốc chứa Artaxim (Cefotaxime
Cục QLD
1g), Số lô: D0304
VPDD
Trả lời công văn về thời hạn gửi
AstraZeneca
9/12/2015
PSUR/PBRER
Singapore tại TP
HCM
Cung cấp thông tin về độ an toàn,độc
Phòng đăng ký
20/7/2012 tính,và các quy trình về việc sử dụng
thuốc-Cục QLD
beta-arason
Cục QLD, Trung
Chuỗi báo cáo phản ứng có hại liên
tâm phía Nam,
14/1/2013
quan đến thuốc Relab 20% (albumin)
Viện kiểm
nghiệm
Cập nhật thông tin về độ an toàn của
03/4/2013
Cục QLD
domperidon
ADR liên quan đến thuốc Yaz và
BV phụ sản
14/6/2013
Yasmin
Trung ương
Cập nhật thông tin về độ an toàn của
03/7/2013
Cục QLD
dịch truyền chứa HES
Cục QLD, Cục
Cập nhật thông tin về độ an toàn của các
8/7/2013
QL khám chữa
chế phẩm sắt đường tĩnh mạch
bệnh
Cục QLD, Cục
Nguy cơ suy hô hấp do sử dụng codein
8/7/2013
QL khám chữa
ở trẻ em
bệnh
Thống nhất thông tin về độ an toàn của
15/7/2013
Cục QLD
thuốc chứa metoclopramid
Góp ý công văn dự thảo khuyến cáo đối Phòng đăng ký
02/8/2013
với thuốc chứa codein
thuốc-Cục QLD
Phòng đăng ký
Cập nhật thông tin của EMA về độ an
8/8/2013
thuốc,
toàn của thuốc chứa metoclopramid
Phòng thông tin
9/11/2015

và quảng cáoCục QLD
55/TTT

8/8/2013

EMA đề nghị ngừng cấp phép lưu hành
các thuốc Ketoconazol dạng uống

58/TTT

13/8/2013

Cung cấp thông tin về ADR của dịch
truyền sodium chloride

62/TTT

23/8/2013

Cung cấp thông tin về phản ứng có hại
trên da nghiêm trọng do dùng
allopurinol

43/TTT

22/7/2011

Tác dụng không mong muốn của
Stavudin

Cục QLD, TT
khu vực
Phòng QLCL,
Phòng TTQC,
Cuc QLD
Cục QLD, Cục
QL khám chữa
bệnh
Cục QLD, Cục
QL khám chữa
bệnh, Cục phòng
chống
HIV/AIDS

Phụ lục 8. Danh mục công văn/thông tư có trên trang web của Cục quản lý Dược
Số, ký hiệu
văn bản

Ngày
tháng văn
bản

Nội dung

Cung cấp thông tin liên quan đến
20391/QLDtính an toàn của thuốc chứa Acid
02/11/2015
TT
Zoledronic, chứa Hydroxyzin,
chứa Flunarizin, chứa Ivabradine

18905/QLD6/10/2015
TT

Cung cấp thông tin liên quan đến
tính an toàn của thuốc chứa Acid
Zoledronic, chứa Hydroxyzin,
chứa Flunarizin, chứa Ivabradine

8762/QLDTT

Cung cấp thông tin liên quan đến
tính an toàn của thuốc chứa
Ambroxol, Bromhexine,
Hydroxyzine, Hydrochloroquine,
Chloroquine, Topiramate

18/5/2015

Cung cấp thông tin cập nhật liên
quan đến tính an toàn của thuốc đối
với thuốc chứa Naftidrofuryl;
4105/QLDEszopiclone; thuốc kháng
27/02/2015
TT
Serotonin; thuốc chứa hoạt chất
Benzoyl pexoxide hoặc Acid
salicylic; thuốc chứa Ondansetron
và dung dịch Chlorhexidine.
Cung cấp thông tin liên quan đến
thuốc chứa Docetaxel, thuốc tác
động trên hệ Renin-Angiotensin,
18443/QLDcác thuốc chống đông máu đường
29/10/2014
TT
uống mới (Dabigatran, Apixaban
và Rivaroxaban), thuốc chứa
Risperidon hoặc Paliperidone và
thuốc chứa Olmesartan
Cung cấp thông tin liên quan đến
tính an toàn của: thuốc chứa
Diacerein, thuốc chứa Nicardipin
11887/QLD14/7/2014 dùng đường tĩnh mạch, các thuốc
TT
kê đơn dạng phối hợp chứa hàm
lượng Paracetamol > 325mg trong
mỗi đơn vị phân liều

Nơi nhận VB
Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung ương;
Các bệnh viện, viện
có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế
Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung ương;
Các bệnh viện, viện
có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế
Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung ương;
Các bệnh viện, viện
có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế
Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung ương;
Các bệnh viện, viện
có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế
Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung ương;
Các bệnh viện, viện
có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế
Sở Y tế các tỉnh,
thành phố trực
thuộc Trung ương;
Các bệnh viện, viện
có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế

