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ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc sử dụng thuốc nói chung và sử dụng thuốc trong bệnh viện nói riêng
bên cạnh những lợi ích, hiệu quả cũng luôn thường trực nguy cơ về phản ứng có hại
của thuốc-ADR. Việc giám sát ADR trong bệnh viện không chỉ giúp các cán bộ y tế
kịp thời xử trí từng tình huống cụ thể cho bệnh nhân, mà thông tin về ADR đó khi
được gửi về trung tâm DI&ADR Quốc gia còn có thể đóng góp vào dữ liệu của hệ
thống Cảnh giác dược quốc gia để từ đó có những phản hồi tích cực, đảm bảo việc
sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
Tại Việt Nam, một số biện pháp đã được áp dụng nhằm giám sát ADR trong
bệnh viện, trong đó hình thức báo cáo ADR tự nguyện là hình thức phổ biến nhất
nhờ tính đơn giản và dễ thực hiện. Việc thu thập ADR cũng đã được quy định trong
các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành. Nhờ những nỗ lực của trung
tâm DI&ADR Quốc gia cũng như sự hợp tác của các bệnh viện trên cả nước, từ
năm 2010 đến nay, trung tâm đã nhận được 7050 báo cáo ADR [12], [22], [23].
Trong 3 quý đầu năm 2012, báo cáo ADR đã được gửi về từ 288 cơ sở điều trị trên
cả nước [21].
Vấn đề nổi cộm nhất trong công tác báo cáo ADR là hiện tượng báo cáo
thiếu và báo cáo kém chất lượng [58]. Trong hệ thống báo cáo ADR tự nguyện tại
Anh có đến 98% biến cố lâm sàng có liên quan đến dùng thuốc là không được báo
cáo. Một nghiên cứu tại các bệnh viện trọng điểm của Việt Nam (2011-2012) cho
thấy có đến 65,5% báo cáo ADR thiếu thông tin [3]. Do vậy, việc thúc đẩy báo cáo
ADR cả về số lượng cũng như chất lượng là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác
Cảnh giác dược, đòi hỏi những biện pháp thích hợp để đảm bảo hiệu quả.
Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa tuyến cuối có quy mô 1400
giường bệnh với khoảng 60 000 bệnh nhân nội trú mỗi năm [90]. Số lượng báo cáo
ADR được ghi nhận trong giai đoạn giai đoạn 1998-2000 là 122 báo cáo, và giai
đoạn 2006-2008 là 813 báo cáo [11], [17], [18]. Năm 2012, Bệnh viện Bạch Mai đã
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thay đổi hình thức báo cáo ADR từ phương thức sử dụng sổ ghi chép ADR tại các
khoa, phòng điều trị sang phương thức mới với biểu mẫu chi tiết sử dụng mẫu báo
cáo theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT “Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở
y tế có giường bệnh”. Nhằm đánh giá tác động của việc thay đổi phương thức báo
cáo ADR này đến hiệu quả báo cáo ADR, chúng tôi tiến hành đề tài “Khảo sát tình
hình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện Bạch Mai giai đoạn
2011-2012” với mục tiêu:
So sánh báo cáo ADR của bệnh viện Bạch Mai giữa hai năm 2011 và 2012
về số lượng báo cáo, thời gian trì hoãn báo cáo, cơ cấu báo cáo và chất lượng báo
cáo khi thay đổi quy trình báo cáo ADR.
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1.

CÁC BIẾN CỐ CÓ HẠI LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG THUỐC
TRONG BỆNH VIỆN
Theo Leape (1995): “Biến cố có hại của thuốc được định nghĩa là tất cả các

tổn thương là hệ quả của việc sử dụng thuốc, bất kể mối quan hệ nhân quả này có
được chứng minh hay không” [57]. Theo Edwards và Aronson (2000), “Biến cố có
hại của thuốc là một phản ứng gây hại hoặc gây khó chịu đáng kể, là hậu quả của
việc can thiệp có liên quan đến sử dụng dược phẩm, mà có thể dự đoán được tác hại
nếu lặp lại việc sử dụng, từ đó cho phép tiếp tục dùng để phòng, điều trị bệnh, hay
thay đổi chế độ điều trị hoặc ngừng sử dụng dược phẩm đó” [41].
Biến cố có hại của thuốc là những biến cố liên quan đến an toàn thường gặp
nhất trong bệnh viện [44], [56]. Các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy biến cố có hại của
thuốc làm tăng thời gian nằm viện lên từ 1,74 đến 2,2 ngày, tăng nguy cơ tử vong
và chi phí nằm viện tăng gần gấp 2 lần [32], [40]. Nhằm đảm bảo việc sử dụng
thuốc an toàn và hợp lý trong bệnh viện, cán bộ y tế cần được cung cấp những
thông tin về an toàn thuốc thích hợp để từ đó can thiệp một cách tích cực vào việc
giám sát và hạn chế các biến cố có hại của thuốc có liên quan đến ADR, sai sót
trong sử dụng thuốc và chất lượng thuốc [53].
1.1.1. Phản ứng có hại của thuốc
-

Định nghĩa phản ứng có hại của thuốc:
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1972 đã đưa ra định nghĩa chính thức về

phản ứng có hại của thuốc: “Phản ứng có hại của thuốc 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”. 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 [15], [66], [84], [86].
-

Hậu quả của ADR trong bệnh viện

4

Phản ứng có hại của thuốc (ADR) là lý do được báo cáo nhiều nhất trong số
những biến cố có hại của thuốc trong thời gian nằm viện, với tỷ lệ gần 20% [55],
[65]. Tần suất xuất hiện ADR trong 6 tháng tại Bệnh viện Hoàng gia Liverpool,
vương quốc Anh là 20%, với hậu quả 73% tổn thương nhẹ, 25% tổn thương trung
bình, 2% tổn thương nặng, 0,2% tử vong. Tại Mỹ hàng năm có 2,2 triệu ca ADR
nặng trong những bệnh nhân nội trú tại Mỹ, trong đó có 106 000 ca tử vong. Gần
20% bệnh nhân nội trú trải qua ít nhất một ADR trong thời gian nằm viện, trong số
này có đến trên 14% chịu hậu quả là tàn tật nghiêm trọng [31], [55].
Một nghiên cứu tại Mỹ đã cho thấy phản ứng có hại của thuốc trung bình
làm tăng thời gian nằm viện của mỗi bệnh nhân lên gần 2 ngày, tiêu tốn gần 3,500
đô-la Mỹ (với thời giá đô-la năm 1997). Tổn thất này chưa tính đến chi phí do sai
sót trong điều trị cũng như chi phí thiệt hại của bản thân bệnh nhân [32], [40].
-

Giám sát ADR
Xây dựng và củng cố một hệ thống giám sát ADR ngày càng tốt hơn là

nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu để ngăn ngừa các ADR và các biến cố có hại
của thuốc trong bệnh viện [72]. Theo hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có
hại của thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Y tế, việc giám sát phản ứng có
hại của thuốc đóng vai trò quan trọng nhằm giảm thiểu những nguy cơ liên quan
đến thuốc trong quá trình sử dụng thuốc của người bệnh. Việc giám sát phản ứng có
hại của thuốc bao gồm: phát hiện, xử trí, báo cáo, đánh giá và dự phòng ADR [4].
1.1.2. Sai sót trong sử dụng thuốc
-

Khái niệm sai sót trong sử dụng thuốc
Sai sót trong sử dụng thuốc được định nghĩa là bất cứ biến cố có thể phòng

tránh được nào gây ra hoặc dẫn đến việc sử dụng thuốc không hợp lý hoặc gây tác
hại cho bệnh nhân trong khi việc điều trị đang được kiểm soát bởi các cán bộ y tế
hoặc bệnh nhân. Những biến có này có thể liên quan đến thực hành chuyên môn,
thuốc, quy trình, hệ thống, bao gồm kê đơn, trình tự liên hệ, ghi nhãn sản phẩm,
việc đóng gói, ghi danh mục, việc pha chế, phân phối, cấp phát thuốc, sử dụng
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thuốc, giáo dục bệnh nhân, giám sát bệnh nhân và sử dụng thuốc [92]. Sai sót trong
sử dụng thuốc có thể gây ra hoặc không gây ra biến cố có hại của thuốc [35].
-

Hậu quả của sai sót trong sử dụng thuốc
Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy các sai sót trong sử dụng thuốc đã gây ra từ

44 000 đến 98 000 ca tử vong không đáng có mỗi năm và trên 1 triệu ca tổn thương
khác [74]. Cũng tại nước này, cơ quan quản lý công bố sai sót trong sử dụng thuốc
là loại sai sót điều trị thường gặp nhất, riêng chi phí điều trị phát sinh cho những tổn
thương có liên quan đến thuốc xảy ra trong quá trình nằm viện đã lên đến 3,5 tỷ đôla Mỹ một năm, chưa kể đến thiệt hại do giảm năng suất lao động và mất thu nhập
của bệnh nhân cũng như những chi phí chăm sóc sức khỏe khác. Ủy ban này cũng
cho rằng các con số trên vẫn còn chưa đầy đủ [67].
-

Một số biện pháp ngăn chặn sai sót trong dùng thuốc tại bệnh viện sau có thể
được áp dụng:
 Xây dựng nhóm làm việc bao gồm bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng để lựa

chọn quy trình thực hành hiệu quả nhất.
 Sử dụng chế độ không dùng biện pháp trừng phạt để có thể thu thập và ghi
lại những thông tin về sai sót liên quan đến thuốc.
 Xây dựng quy trình sử dụng bằng văn bản, gồm hướng dẫn và bảng kiểm
cho việc sử dụng dung dịch tiêm truyền và những thuốc có nguy cơ cao.
 Yêu cầu phải xác định đúng người bệnh trước khi cho dùng thuốc.
 Yêu cầu chữ viết khi kê đơn phải rõ ràng và ghi đầy đủ tên thuốc.
 Yêu cầu sử dụng các ký hiệu đã được chuẩn hóa.
 Yêu cầu tất cả các đơn thuốc phải ghi rõ đường dùng và ghi đầy đủ các
hướng dẫn sử dụng [53].
1.1.3. Vấn đề chất lượng thuốc [53], [80]
-

Khái niệm về vấn đề chất lượng thuốc
Thuốc kém chất lượng được chia thành hai loại: Thuốc không đạt tiêu chuẩn

(không thỏa mãn về một trong các chỉ tiêu chất lượng về thành phần, độ tinh khiết
hoặc các thông số dược học khác, không có mục đích lừa đảo) và thuốc giả (không
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có dược chất, có dược chất không đúng hàm lượng, dược chất khác với dược chất
ghi trên nhãn, mạo tên, kiểu dáng của thuốc đã đăng kí bảo hộ, có ý đồ lừa đảo) [6].
-

Hậu quả của vấn đề chất lượng thuốc
Thuốc kém chất lượng có thể làm giảm hiệu quả điều trị và gây ra các phản

ứng không mong muốn hay độc hại, và những điều này có thể gây hại cho người
bệnh (thông qua việc kéo dài thời gian bị bệnh hay mắc các bệnh do thuốc gây ra)
cũng như làm lãng phí các nguồn lực vốn đã hạn hẹp [53].
-

Một số các biện pháp được sử dụng nhằm giám sát và đảm bảo chất lượng

thuốc trong bệnh viện bao gồm:
 Các thành viên Hội đồng Thuốc và Điều trị cần có chuyên môn sâu về y
dược và có một trong các vai trò là đầu mối lựa chọn những sản phẩm phù hợp,
soạn thảo những chính sách, hướng dẫn để lựa chọn, mua thuốc và sử dụng thuốc
hợp lý và hướng dẫn khoa Dược thực hiện.
 Bộ phận cung ứng thuốc của bệnh viện phải lựa chọn những nhà cung cấp
và sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, có giấy phép hành nghề, có đầy đủ hồ sơ về quy
trình thực hành nhằm đảm bảo thuốc được mua đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu về
chất lượng thương hiệu có thể tìm được qua các phương tiện truyền thông.
 Hội đồng Thuốc và Điều trị cần đảm chất lượng thuốc bằng cách hỗ trợ
khoa Dược khởi xướng và giám sát hệ thống bảo quản và phân phối thuốc.
 Kho thuốc phải có điều kiện bảo quản phù hợp để duy trì chất lượng
thuốc, tránh các yếu tố có thể gây hỏng hay giảm chất lượng thuốc.
 Hạn dùng của thuốc cũng là một yếu tố quan trọng trong đảm bảo chất
lượng thuốc. Cần lưu giữ thuốc theo quy định hạn gần – xuất trước và phải có cơ
chế loại bỏ thuốc hết hạn. Đối với những thuốc có cùng hạn sử dụng, cần tuân theo
quy định nhập trước – xuất trước [53], [80].
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1.2.

GIÁM SÁT ADR TRONG BỆNH VIỆN

1.2.1. Các đối tác tham gia giám sát ADR trong bệnh viện
1.2.1.1.

Hội đồng Thuốc và Điều trị

Theo WHO, một trong những chức năng của Hội đồng Thuốc và Điều trị là
bảo đảm an toàn thuốc thông qua công tác theo dõi, đánh giá, trên cơ sở đó ngăn
ngừa các ADR và sai sót trong điều trị. Theo đó, Hội đồng Thuốc và Điều trị có
trách nhiệm xử trí các ADR, gồm giám sát, đánh giá, báo cáo, xác định vấn đề và
ngăn ngừa [53], [61].
Ở Việt Nam, Bộ Y tế cũng quy định một trong trong các nhiệm vụ của Hội
đồng Thuốc và Điều trị là tổ chức theo dõi các phản ứng có hại và các vấn đề liên
quan đến thuốc trong bệnh viện, cụ thể là theo dõi sát sao với những thuốc đã biết
ADR, cảnh giác với thuốc chưa biết ADR, hội chẩn và thảo luận để kết luận về các
ADR, đồng thời làm báo cáo về các vấn đề liên quan đến thuốc trong Bệnh viện
[9].
Nghiên cứu của Vũ Thị Thu Hương (2012) tại 7 bệnh viện đa khoa tuyến
Trung ương, 14 bệnh viện tuyến tỉnh và 18 bệnh viện huyện/quận trên cả nước cho
thấy có 11 bệnh viện đã cân nhắc độ an toàn của các thuốc trong việc xây dựng
danh mục thuốc bệnh viện thông qua thông tin về ADR [14]. Ngày 29/8/2012, Hội
đồng Thuốc và Điều trị Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động gửi khuyến cáo cho các
khoa lâm sàng trong bệnh viện về việc tăng nguy cơ ung thư khi sử dụng calcitonin
kéo dài trong điều trị loãng xương sau khi cập nhật thông tin về độ an toàn của chế
phẩm này từ cơ quan quả lý Dược phẩm châu Âu (EMA) [13].
1.2.1.2.

Khoa Dược

Bộ Y tế quy định một trong các nhiệm vụ của khoa Dược là tham gia công
tác Cảnh giác dược; theo dõi, tập hợp các báo cáo về tác dụng không mong muốn
của thuốc trong đơn vị và báo cáo về Trung tâm DI&ADR Quốc gia, đề xuất biện
pháp giải quyết và kiến nghị về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn [7].
Tại Bệnh viện Bạch Mai, khoa Dược bệnh viện đã triển khai tích cực họat
động Dược lâm sàng với những dược sĩ lâm sàng làm việc thường trực hoặc luân
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phiên cùng bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tại các khoa lâm sàng. Năm
2012, khi thay đổi quy trình báo cáo ADR, khoa Dược viết hướng dẫn viết báo cáo
ADR cho cán bộ y tế ở trang đầu tiên của sổ báo cáo, ghi rõ những trường hợp cần
báo cáo, đối tượng báo cáo, cách thức ghi báo cáo và nộp báo cáo [1].
1.2.1.3.

Cán bộ y tế

Theo WHO, các cán bộ y tế có điều kiện tốt nhất để báo cáo các nghi ngờ về
một ADR xảy ra ở bệnh nhân. Tất cả cán bộ tham gia vào hệ thống chăm sóc sức
khỏe đều tham gia báo cáo các ADR như một phần trong trách nhiệm chuyên môn
của mình, ngay cả khi ADR bị nghi ngờ chưa có mối quan hệ rõ ràng với việc điều
trị [87].
Điều 51, Luật Dược quy định: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cán bộ, nhân
viên y tế có trách nhiệm theo dõi và báo cáo cho người phụ trách cơ sở, cơ quan có
thẩm quyền quản lý thuốc về các phản ứng có hại của thuốc” [16].
Thông tư 31 của Bộ Y tế ban hành ngày 20/12/2012 về hướng dẫn hoạt động
dược lâm sàng trong bệnh viện quy định: Một trong những nhiệm vụ của dược sĩ
lâm sàng là theo dõi, giám sát ADR và là đầu mối báo cáo các ADR tại đơn vị theo
quy định hiện hành. Tại khoa lâm sàng, dược sĩ lâm sàng ngoài xem xét các thuốc
được kê đơn cho người bệnh về chỉ định, chống chỉ định… còn phải xem xét đến
các ADR của thuốc [5].
1.2.2. Các bước giám sát ADR trong bệnh viện
Việc giám sát phản ứng có hại của thuốc gồm các bước: phát hiện, xử trí,
đánh giá, báo cáo và dự phòng ADR [4], [53].
1.2.2.1.

Phát hiện ADR

Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên trong bệnh viện có trách nhiệm
theo dõi và phát hiện những biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng bất thường trên
người bệnh, thông báo cho bác sĩ điều trị và khoa Dược, ghi lại các thông tin liên
quan tới thuốc mà người bệnh đã sử dụng.
Bác sĩ tham gia phát hiện ADR bằng cách ghi nhận những biểu hiện lâm
sàng và cận lâm sàng bất thường trên người bệnh vào bệnh án, kiểm tra lại tất cả các
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thuốc thực tế người bệnh đã sử dụng, kiểm tra chất lượng cảm quan mẫu thuốc được
lưu lại, kiểm tra việc sử dụng thuốc có phù hợp tình trạng bệnh lý hay không, có cân
nhắc đến các bệnh mắc kèm và chống chỉ định trên người bệnh hay không, liều
dùng thuốc đã đúng như khuyến cáo chưa, người bệnh có tiền sử dị ứng, đặc biệt là
dị ứng thuốc không và có sự phù hợp về thời điểm dùng thuốc nghi ngờ và thời
điểm xuất hiện ADR không.
Với dược sĩ, trong quá trình xem bệnh án hoặc duyệt thuốc tại Khoa Dược,
dược sĩ phát hiện ADR dựa trên các thuốc có khả năng được sử dụng để xử trí phản
ứng có hại của thuốc, biểu hiện lâm sàng và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng bất
thường. Ưu tiên xem xét bệnh án các đối tượng đặc biệt, sử dụng thuốc có nguy cơ
cao xảy ra ADR [4].
1.2.2.2.

Xử trí ADR

Với điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, cần xử trí ADR theo đúng
y lệnh, theo dõi người bệnh, thông báo kịp thời cho bác sĩ điều trị nếu có diễn biến
bất thường của người bệnh. Trường hợp khẩn cấp có thể ngừng sử dụng thuốc nghi
ngờ gây ảnh hưởng tới tính mạng người bệnh trước khi thông báo cho bác sĩ.
Bác sĩ có nhiệm vụ đánh giá mức độ nghiêm trọng của ADR để quyết định
hướng xử trí lâm sàng phù hợp: giảm liều hoặc ngừng thuốc nghi ngờ gây ADR
trong điều kiện lâm sàng cho phép, kịp thời thực hiện các biện pháp điều trị triệu
chứng, điều trị hỗ trợ, đảm bảo chức năng sống còn cho người bệnh, thực hiện theo
các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế có liên quan nếu việc xử trí ADR thuộc
phạm vi các hướng dẫn đó. Trường hợp cần thiết, có thể trao đổi hướng xử trí với
đồng nghiệp, tổ chức hội chẩn chuyên môn, tham khảo thêm thông tin về ADR từ
Dược sĩ, Đơn vị thông tin thuốc bệnh viện hoặc các Trung tâm về Thông tin thuốc
và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Giám sát chặt chẽ người bệnh trong trường
hợp bắt buộc sử dụng lại thuốc nghi ngờ gây ADR khi không có thuốc thay thế hoặc
khi lợi ích của thuốc vượt trội hơn nguy cơ.
Dược sĩ cần phải trao đổi với bác sĩ điều trị nếu phát hiện ADR khi thực hiện
hoạt động dược lâm sàng tại khoa phòng để có biện pháp xử trí phù hợp, cũng như

10

cung cấp thông tin về thuốc trong quá trình xác định và xử trí ADR theo yêu cầu
của cán bộ y tế [4].
1.2.2.3.

Đánh giá ADR

Hội đồng Thuốc và Điều trị bệnh viện cần phải kiểm tra các trường hợp nghi
ngờ là ADR, cử một thành viên chuyên điều tra và phân tích các báo cáo, họp định
kì để thảo luận và đánh giá các báo cáo và thông báo cho các nhân viên y tế trong
bệnh viện. Nhiệm vụ đánh giá ADR bao gồm các bước cụ thể sau đây.
-

Đánh giá bản chất của ADR
Cán bộ y tế cần xem xét tiền sử người bệnh, kiểm tra chi tiết mô tả ADR, tra

cứu tài liệu về mô tả này và các thuốc nghi ngờ, tra cứu xem ADR đã được ghi nhận
trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hay các tài liệu y văn về thuốc chưa. Phân loại
mức độ nguy hiểm của phản ứng, và đánh giá mối liên hệ giữa thuốc nghi ngờ và
ADR xuất hiện trên người bệnh.
-

Xác định nguyên nhân gây ADR
Sau khi nhận định các triệu chứng lâm sàng cấu thành ADR, cán bộ y tế cần

quan sát thuốc bị nghi ngờ và kiểm tra việc mua, bảo quản thuốc, hạn dùng của
thuốc. Tính tần suất xảy ra ADR trong các khoa khác nhau và kiểm tra xem giữa
các khoa có tỷ lệ mắc ADR cao nhất và thấp nhất với cùng một loại thuốc có điểm
khác nhau nào không, thăm các khoa phòng có tỷ lệ ADR cao để quan sát thuốc bị
nghi ngờ được kê đơn, cấp phát và sử dụng như thế nào. Trong trường hợp cần
thiết, có thể liên hệ với các cơ quan, bệnh viện khác hoặc cơ quan quản lý để tìm
hiểu thông tin về ADR tương tự, hoặc gửi mẫu thuốc đi kiểm tra chất lượng [4],
[53].
1.2.2.4.

Báo cáo ADR

Người trực tiếp viết báo cáo ADR có thể là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên,
hộ sinh viên, kỹ thuật viên và các cán bộ y tế khác, sử dụng mẫu báo cáo do Bộ Y tế
quy định.
Hội đồng Thuốc và Điều trị bệnh viện cần xây dựng hệ thống giám sát, theo
dõi, điều tra và báo cáo ADR ngay trong bệnh viện, bất kì phát hiện nghiêm trọng
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nào cũng cần phải báo cáo với cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia và/hoặc với
nhà sản xuất.
Báo cáo cần được gửi trong thời gian sớm nhất có thể sau khi xảy ra phản
ứng, ngay cả khi thông tin thu được chưa đầy đủ. Có thể bổ sung báo cáo nếu thu
thập được thêm thông tin [4], [53].
1.2.2.5.

Dự phòng

Hội đồng Thuốc và Điều trị có thể tăng cường việc sử dụng thuốc an toàn và
dự phòng các trường hợp ADR bằng cách khuyến khích báo cáo ADR, đào tạo cho
cán bộ về ADR và chương trình giáo dục bệnh nhân. Sau đó triển khai giám sát độ
an toàn của một thuốc mới đưa vào danh mục thuốc bệnh viện để trong trường hợp
cần thiết có thể thay đổi danh mục thuốc. Thiết lập quy trình kê đơn mới kèm theo
khuyến nghị về việc khi nào dùng một thuốc trong danh mục và dùng như thế nào,
xác định và giám sát chặt chẽ việc sử dụng những thuốc có “nguy cơ cao” trong
danh mục thuốc, xác định và giám sát chặt chẽ trong quá trình điều trị cho những
nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người cao tuổi, trẻ em và bệnh
nhân có suy giảm chức năng gan thận. Việc đánh giá lại các báo cáo ADR và thông
báo cho cán bộ y tế về phạm vi ảnh hưởng và tác động của ADR trong bệnh viện
cũng là cần thiết. Đồng thời cần theo dõi tỷ lệ xuất hiện ADR sau khi đã tiến hành
can thiệp làm giảm ADR để xác định chắc chắn rằng các hoạt động của Hội đồng
Thuốc và Điều trị có hiệu quả hay không.
Các cán bộ y tế có nhiệm vụ tuân thủ tuân thủ quyết định của Hội đồng
Thuốc và Điều trị. Chú ý tương tác thuốc trong kê đơn và thực hiện đầy đủ việc
giám sát người bệnh trong quá trình điều trị để đảm bảo kê đơn, sử dụng thuốc hợp
lý. Tuân thủ qui trình bảo quản và sử dụng thuốc cho người bệnh, kiểm tra tương
tác thuốc và chống chỉ định trong đơn thuốc trong qui trình cấp phát thuốc tại khoa
Dược.
Tại khoa Dược, Đơn vị Thông tin Thuốc của bệnh viện cần cập nhật thông
tin về an toàn thuốc, gửi đến cán bộ y tế và người bệnh trong cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh dưới nhiều hình thức, giám sát chất lượng trước khi cấp phát thuốc về
các khoa phòng, hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ y tế trong công tác báo cáo ADR [4],
[53], [75].
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1.3.

BÁO CÁO ADR TRONG BỆNH VIỆN

1.3.1. Tầm quan trọng của việc báo cáo ADR trong bệnh viện
Báo cáo ADR tự nguyện là công cụ chủ yếu trong hệ thống Cảnh giác dược
của bất kì quốc gia nào. Việc thu thập thông tin từ các báo cáo ADR tự nguyện giúp
quy kết mối quan hệ nhân quả giữa thuốc nghi ngờ và phản ứng xảy ra, từ đó giúp
cho cơ quan quản lý đưa ra các quyết định quản lý phù hợp [30]. Vì vậy, việc báo
cáo ADR trong bệnh viện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát hiện các
ADR của thuốc mới được đưa vào sử dụng, các ADR nghiêm trọng và các ADR có
thể được phát hiện sớm [81]. Hơn nữa, các dữ liệu về ADR thu thập được trong mỗi
bệnh viện sẽ có tính phù hợp cao hơn giúp cho việc quản lý sử dụng thuốc phù hợp
hơn [17].
Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã khẳng định nhờ các hoạt động tăng
cường Cảnh giác dược cho cán bộ y tế trong bệnh viện như đào tạo tập huấn, cung
cấp thông tin thuốc, phản hồi báo cáo… mà số lượng cũng như chất lượng báo cáo
ADR đã ghi nhận được sự cải thiện tích cực [39], [43], [62], [83].
1.3.2. Những trường hợp cần báo cáo ADR
Cục Quản lý Dược Thụy Điển quy định các cán bộ y tế cần phải báo cáo các
ADR nghiêm trọng, ADR chưa được để cập trong tờ tóm tắt thông tin sản phẩm,
các ADR liên quan đến việc sử dụng của thuốc mới (lưu hành trên thị trường dưới 2
năm) trừ những biến cố thường gặp đã được in trên tờ tóm tắt thông tin sản phẩm,
và những ADR mà tỷ lệ xuất hiện có xu hướng tăng lên [63].
Ở Việt Nam, các cán bộ y tế được hướng dẫn làm báo cáo ADR đối với tất
cả các phản ứng có hại nghi ngờ của thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc đông y,
thuốc từ dược liệu, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, đặc biệt với các phản ứng
nghiêm trọng, các thuốc mới đưa vào sử dụng trong điều trị tại bệnh viện, các phản
ứng không mong muốn hoặc chưa được biết đến, phản ứng có hại xảy ra liên tục với
một thuốc hoặc một lô thuốc trong một thời gian, tương tác thuốc, thất bại trong
điều trị, các vấn đề về chất lượng thuốc hay các sai sót trong sử dụng thuốc [1], [4].
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1.3.3. Sự tham gia của cán bộ y tế trong báo cáo ADR tại bệnh viện
Tại Mỹ, 68% báo cáo ADR nghiêm trọng được gửi bởi dược sĩ [25]. Tại Hà
Lan, 40% báo cáo ADR đến từ các dược sĩ ở 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 [82]. Còn tại Việt Nam, 6068% số báo cáo ADR được gửi bởi bác sĩ, báo cáo từ dược sĩ chỉ chiếm khoảng
11,3-16,2% [20], [23].
Bản thân cán bộ y tế tại bệnh viện cũng có mong muốn được tham gia tích
cực hơn trong việc báo cáo ADR. Khảo sát tiến hành tại Ấn Độ cho thấy 90,2% số
cán bộ y tế được hỏi tán thành việc thành lập một trung tâm 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 [48]. 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 [34]. Một nghiên cứu khác
tại Trung Quốc cho thấy dược sĩ 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 [77].
1.3.4. Những tồn tại của công tác báo cáo ADR trong bệnh viện
1.3.4.1.
-

Cơ sở vật chất và nhân lực

Thiếu cán bộ chuyên trách về Cảnh giác dược
Các cán bộ y tế làm việc tại các bệnh viện đảm trách nhiệm vụ khám, chữa

bệnh với khối lượng công việc lớn. Vì vậy, không phải bệnh viện nào cũng có thể
cử cán bộ làm việc chuyên trách về Cảnh giác dược, và thiếu thời gian để báo cáo
ADR do ưu tiên thời gian cho các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe khác là một tồn lại
lớn của việc báo cáo ADR trong bệnh viện [33], [71]. Những nghiên cứu tại Hà Lan
cho thấy tỷ lệ dược sĩ bệnh viện tham gia báo cáo ADR chiếm chưa đầy 1% và 35%
số bác sĩ được hỏi cho rằng việc báo cáo ADR là rất mất thời gian [70], [82].
-

Hạn chế về cơ sở vật chất
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Bác sĩ chưa tiếp cận được với mẫu báo cáo hoặc với địa chỉ, số điện thoại
của trung tâm Cảnh giác dược quốc gia [33], [71].
1.3.4.2.
-

Nhận thức của cán bộ y tế

Chưa tích cực tham gia vào hệ thống báo cáo ADR tự nguyện
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự kém tích cực, thiếu hợp tác trong báo cáo

ADR của cán bộ y tế 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 [48]. Tâm lý e ngại bị liên lụy
hoặc quy kết trách nhiệm vì việc báo cáo của mình [38] và vì vi phạm tính bảo mật
bệnh án của bệnh nhân [33].
-

Hạn chế trong nhận thức về tầm quan trọng và phạm vi của Cảnh giác dược
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 [33], [48], [71]. 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 lý tưởng, phi hiện thực, coi cơ quan
quản lý báo cáo là xa vời, quan niệm cán bộ y tế không có liên quan đến nguy cơ
gắn với việc điều trị, họ cũng không chắc chắn về thẩm quyền của mình trong việc
báo cáo các phản ứng có hại [68]. 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
[51]. 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 [71]. Các 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 [51], hay một số người có tham vọng giữ thông tin và đăng tải một chùm ca về
ADR cho cá nhân mình [33].
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-

Hạn chế về kỹ năng chuyên sâu ở cán bộ làm Cảnh giác dược
Cán bộ y tế chưa được trang bị những hiểu biết cần thiết về tầm quan trọng

của hệ thống báo cáo ADR tự nguyện [71].
1.3.4.3.
-

Hệ thống báo cáo tự nguyện và phản hồi

Số lượng, chất lượng báo cáo ADR chưa cao
Nhược điểm lớn nhất của báo cáo ADR tự nguyện nói chung là chỉ có một

bộ phận nhỏ ADR là được báo cáo. Tỷ lệ báo cáo ghi nhận được so với thực tế chỉ
chiếm khoảng 6%, còn tỷ lệ này với báo cáo ADR nghiêm trọng là 10-15% [26],
[29], [50], [73]. Một nghiên cứu ở Thụy Điển thì cho thấy có tới 56% các trung tâm
y tế cơ sở tại nước này không có báo cáo nào năm 2008 [49]. Tại Việt Nam, các
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ báo cáo chưa đúng mức về số lượng ở các bệnh
viện còn đang rất cao [17] ,[19].
-

Cơ chế phản hồi thông tin chưa hiệu quả.
Tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia Việt Nam, do hạn chế về nhân lực nên

hiện nay Trung tâm ưu tiên phản hồi những trường hợp báo cáo ADR nghiêm trọng
được gửi tới. Những báo cáo không nghiêm trọng được phản hồi còn hạn chế. Bên
cạnh đó, các thông tin về an toàn thuốc từ Cơ quan quản lý chưa được truyền tài kịp
thời đến cho cán bộ y tế.
1.4.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÁO CÁO ADR TRONG BỆNH
VIỆN

1.4.1. Một số biện pháp thúc đẩy báo cáo ADR trong bệnh viện
1.4.1.1.

Tăng cường đào tạo để nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ y tế

Những nghiên cứu tại nhiều quốc gia trên thế giới đã kết luận rằng việc đào
tạo và tập huấn cho các cán bộ y tế bằng nhiều biện pháp như thuyết trình, tổ chức
khóa đào tạo Cảnh giác dược đã cải thiện tỷ lệ báo cáo ADR cũng như chất lượng
báo cáo [78], [43], [62]. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự cần thiết của các biện pháp
đào tạo và tập huấn cho cán bộ y tế nhằm thúc đẩy việc báo cáo ADR [38], [46],
[54], [79]. Tuy nhiên, công tác này đòi hỏi sự quan tâm định kì và liên tục, vì một
số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu quả của sự can thiệp thông qua đào tạo và tập
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huấn cho cán bộ y tế bắt đầu mất dần đi sau 1 năm và không kéo dài hơn 2 năm nếu
không được tiến hành định kì [36], [43], [62], [76].
1.4.1.2.

Củng cố hệ thống báo cáo tự nguyện và thiết lập cơ chế phản hồi có

hiệu quả
Nhằm củng cố hệ thống báo cáo ADR tự nguyện trong bệnh viện, nhiều biện
pháp đã được đề xuất như tăng cường hoạt động của dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện,
tiến hành can thiệp nhiều mặt theo thỏa thuận giữa ban giám đốc bệnh viện và các
bác sĩ [47], [71].
Gửi phản hồi chi tiết cho bác sĩ báo cáo ADR cũng là một biện pháp đã cho
thấy hiệu quả là tăng số lượng báo cáo ADR được gửi đi và nội dung của phản hồi
báo cáo ADR cho bác sĩ tác động đến tỷ lệ báo cáo ADR [83]. Các bác sĩ khi được
phỏng vấn cũng cho rằng rào cản trong việc báo cáo ADR có thể được giải quyết
bằng việc rút ngắn khoảng cách giữa bác sĩ và Trung tâm Cảnh giác dược quốc gia,
cung cấp cho các bác sĩ những phản hồi từ các hoạt động Cảnh giác dược [34], [54],
[81].
Phản hồi có thể là một bản tin về ADR với mục tổng kết định kỳ những ADR
đã báo cáo trong toàn bệnh viện, bàn luận về những ca đáng chú ý, tổng hợp phân
loại những ADR thu được theo sự quan tâm của từng khoa phòng và những thông
tin cảnh báo về ADR của cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia [81].
1.4.1.3.

Đẩy mạnh truyền thông và giáo dục

Việc phát hành tạp chí, bản tin về an toàn thuốc hàng quý và gửi cho các bác
sĩ đã chứng minh hiệu quả làm gia tăng tỷ lệ báo cáo ADR [39].
Một nghiên cứu tại các bệnh viện ở Nigeria cho thấy, mặc dù bác sĩ đã ghi
nhận nhiều ADR, có kiến thức tốt về ADR, nhưng tỷ lệ báo cáo ADR lại rất thấp, và
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền thông, giáo dục các hoạt động Cảnh giác
dược rộng khắp trong bệnh viện [69].
Biện pháp củng cố hệ thống báo cáo tự nguyện bằng cách đính kèm mẫu báo
cáo tự nguyện theo tờ đơn thuốc và vào bản tin ADR rồi gửi đến cho bác sĩ điều trị
đã làm tăng đáng kể tỷ lệ báo cáo ADR tại Tây Ban Nha [39].
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Các thông tin về ADR có thể được gửi đến cho bác sĩ qua thư tín hoặc thư
điện tử. Việc gửi email có thông tin về ADR cho các cán bộ y tế cũng cho thấy đã
làm tăng tỷ lệ báo cáo nói chung. Phương pháp này có tính khả thi cao nhờ rẻ tiền,
dễ thực hiện và quản lý, tuy vẫn có hạn chế vì thói quen chung là chỉ đọc lướt thư
điện tử [52]. Những biện pháp này nhằm mục đích cung cấp thông tin về những
ADR đã được báo cáo, tư vấn điều trị dựa trên bằng chứng trong những trường hợp
nghi ngờ ADR cụ thể và những ý kiến về quy kết mối quan hệ nhân quả của thuốc
với ADR [81].
1.4.1.4.
-

Một số biện pháp khác

Áp dụng khen thưởng, động viên cho cán bộ y tế cũng có thể được sử dụng

như một biện pháp bổ sung làm tăng cường tỷ lệ báo cáo ADR. Hỗ trợ này có thể
dưới nhiều hình thức khác nhau, đôi khi có thể là vé sổ số. Kết quả cho thấy số
lượng báo cáo ADR tăng lên sau khi áp dụng biện pháp này [28], [42], [71]. Ngoài
bác sĩ, cũng cần mở rộng phạm vi đối tượng được ưu đãi từ việc báo cáo đến điều
dưỡng, bệnh nhân [24], [27], [54].
-

Việc khuyến khích về mặt tài chính kết hợp với các biện pháp tập huấn cho

cán bộ y tế đem lại hiệu quả về cả số lượng và chất lượng báo cáo ADR, cụ thể là tỷ
lệ báo cáo ADR tự nguyện nói chung, tỷ lệ báo cáo ADR nghiêm trọng, ADR của
thuốc mới nói riêng [28], [36], [43], [71].
-

Tại Mỹ, FDA đã bắt đầu đưa việc sử dụng bệnh án điện tử thành một phương

pháp nhằm thu thập thông tin về an toàn thuốc. Những báo cáo biến cố có hại của
thuốc thu được từ bệnh án điện tử là một nguồn cung cấp thông tin an toàn thuốc rất
triển vọng và có giá trị [37].
-

Tại Hà Lan, một nghiên cứu cho rằng việc giao lưu giữa các đồng nghiệp

trong cùng bệnh viện có thể là một công cụ hữu hiệu giúp kích thích thói quen báo
cáo ADR. Đồng thời, việc phân công trách nhiệm cụ thể ai báo cáo những ADR nào
cũng giúp chia sẻ áp lực công việc và từ đó làm tăng tỷ lệ báo cáo [70].
-

Biện pháp tăng cường giáo dục về Cảnh giác dược cho sinh viên cả bậc đại

học và sau đại học cũng được đề xuất trong một nghiên cứu tại Anh [49].
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1.4.2. Tình hình báo cáo ADR ở Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa tuyến cuối có quy mô 1400
giường bệnh với khoảng 60 000 bệnh nhân nội trú mỗi năm. Bệnh viện có 23 Khoa
lâm sàng, 7 Khoa cận lâm sàng, 5 Trung tâm và 2 Viện trực thuộc [90].
Nằm trong khoa Dược bệnh viện, tổ Dược lâm sàng không chỉ đảm nhiệm
việc duyệt thuốc cho các Viện/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. Dược sỹ đi lâm sàng có nhiệm vụ theo dõi bệnh nhân, tư vấn sử dụng thuốc
cho bác sỹ [91].
Một số nghiên cứu đã được thực hiện về công tác Cảnh giác dược tại Bệnh
viện Bạch Mai. Số lượng báo cáo ADR được ghi nhận trong giai đoạn giai đoạn
1998-2000 là 122 báo cáo và giai đoạn 2006-2008 là 813 báo cáo. Tỷ lệ báo cáo
trên được nhận định là còn khá thấp [11], [17], [18]. Tỷ lệ báo cáo ghi chép thiếu
thông tin còn cao, như hậu quả ADR thiếu đến 51,7%, tên thuốc nghi ngờ gây ADR
thiếu 4,4%, biện pháp xử trí ADR thiếu 9,7% [17], [18]. Năm 2012, Bệnh viện
Bạch Mai đã thay đổi hình thức báo cáo ADR từ phương thức cũ chủ yếu sử dụng
sổ sách sang phương thức mới với biểu mẫu chi tiết theo Thông tư số 23/2011/TTBYT “Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh” và bước đầu
ghi nhận những tín hiệu tích cực.
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu là tất cả các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc của
bệnh viện Bạch Mai trong hai năm 2011 và 2012 được lưu trữ tại các nguồn sau:
-

Sổ ghi chép ADR tại các khoa, phòng Bệnh viện Bạch Mai (phụ lục 1) và

các báo cáo ADR theo mẫu cũ (phụ lục 1) được dược sĩ lâm sàng điền trong quá
trình đi buồng bệnh tại các khoa, phòng Bệnh viện Bạch Mai năm 2011.
-

Báo cáo ADR theo mẫu mới (phụ lục 1) lưu tại khoa Dược bệnh viện Bạch

Mai trong năm 2012.
-

Các báo cáo ADR của Bệnh viện Bạch Mai đã được gửi cho Trung tâm

DI&ADR Quốc gia trong năm 2011 và 2012.
Tiêu chuẩn loại trừ: Những báo cáo thiếu thông tin về thuốc nghi ngờ gây
ADR và/hoặc không có thông tin về ADR.
2.2.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được tiến hành tại bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm DI&ADR

Quốc gia.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang không can thiệp dữ liệu từ sổ ghi
chép và các báo cáo ADR được lưu trữ lại khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai trong
hai năm 2011 – 2012.
Cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu gồm 3 phần chính là thông tin về báo cáo, thông tin
về thuốc nghi ngờ và thông tin về ADR. Do đó, mỗi báo cáo có thể liên quan đến
một hay nhiều thuốc với một hay nhiều ADR.
2.3.

CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU
2.3.1. Quy trình báo cáo ADR
So sánh quy trình báo cáo ADR giữa hai năm 2011 và 2012 với các chỉ

tiêu:
-

Mục tiêu của quy trình

-

Các đối tượng tham gia báo cáo ADR

-

Hình thức báo cáo ADR
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2.3.2. Thông tin về số lượng báo cáo ADR.
-

Số lượng báo cáo ADR

-

Tỷ lệ báo cáo đã được gửi lên Trung tâm DI&ADR Quốc gia
2.3.3. Thời gian trì hoãn gửi báo cáo ADR
Thời gian trì hoãn gửi báo cáo ADR là thời gian từ khi ADR xảy ra đến khi

báo cáo đến ADR này được gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc gia. So sánh thời
gian trì hoãn trung bình, thời gian trì hoãn tối thiểu và tối đa giữa hai năm và so
sánh bằng phương pháp thống kê đối với các báo cáo nói chung, báo cáo nghiêm
trọng và báo cáo không nghiêm trọng nói riêng.
2.3.4. Cơ cấu báo cáo ADR
2.3.4.1.

Thông tin về báo cáo

-

Đối tượng tham gia báo cáo ADR.

-

Các khoa phòng tham gia báo cáo ADR.
2.3.4.2.

Thông tin về thuốc nghi ngờ gây ADR

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 [64].
-

Tổng hợp báo cáo ADR theo lý do sử dụng thuốc: Sử dụng phân loại ICD 10
của WHO.

-

Các đường dùng thuốc nghi ngờ gây ADR được báo cáo.

-

Các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất.

-

Các thuốc nghi ngờ được báo cáo nhiều nhất.
2.3.4.3.

Thông tin về ADR

Biểu hiện ADR được mô tả bằng bộ thuật ngữ WHO-ART 2012 (Adverse
Reaction Terminology) [85]. 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) [85].
-

Phân loại tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng.
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-

Các biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất.

-

Các cặp thuốc - biểu hiện ADR được báo cáo nhiều nhất

-

Các báo cáo ADR hiếm gặp: là những phản ứng có tần suất xuất hiện nhỏ
hơn 1/1000 theo Dược thư Quốc gia Việt Nam [10].
Các báo cáo ADR nghiêm trọng: là những phản ứng gây tử vong, đe dọa tính

mạng, buộc người bệnh phải nhập viện 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 hay bất kì phản ứng có hại nào được cán bộ y tế nhận định là gây ra
hậu quả nghiêm trọng về mặt lâm sàng [4], [88], [60].
-

Các ADR được phát hiện qua xét nghiệm cận lâm sàng sinh hóa và huyết học
[2].
2.3.5. Chất lượng báo cáo ADR

-

Chất lượng báo cáo ADR được đánh giá dựa trên thang điểm đánh giá chất

lượng báo cáo ADR của Tổ chức Y tế thế giới [45] .

Hình 2.1. Thang điểm đánh giá chất lượng báo cáo ADR theo WHO
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Quy tắc đánh giá: Thang điểm gồm 3 nhóm câu hỏi, trả lời theo thứ tự từ trên
xuống. Mỗi nhóm có 1 hoặc 2 câu hỏi với lựa chọn trả lời có/không. Nếu tất cả các
câu trả lời trong một nhóm đều là “Có” thì trả lời tiếp đến nhóm tiếp theo. Nếu có
một trong số các câu hỏi của nhóm là “Không”, dừng lại với số điểm tương ứng với
nhóm câu hỏi đó. Điểm tối thiểu là 0 tương ứng với các báo cáo có chất lượng thấp
nhất, điểm tối đa là 3 cho các báo cáo có chất lượng cao nhất.
+ Nhóm câu hỏi thứ nhất: “Có thông tin về ngày xảy ra phản ứng không?” và “Có
thông tin về ngày bắt đầu sử dụng thuốc không?”.
 Nếu một trong hai hoặc cả hai câu trả lời là “Không”: 0 điểm.
 Nếu cả hai câu trả lời là “Có”: xét tiếp sang nhóm câu hỏi thứ hai.
+ Nhóm câu hỏi thứ hai: “Có lý do sử dụng thuốc không?” và “Có kết quả sau xử trí
ADR không?”
 Nếu một trong hai hoặc cả hai câu trả lời là “Không”: 1 điểm.
 Nếu cả hai câu trả lời là “Có”: xét tiếp sang nhóm câu hỏi thứ ba.
+ Nhóm câu hỏi thứ ba: “Có thông tin phản ứng lặp lại sau khi tái sử dụng thuốc
không?”
 Nếu câu trả lời là “Không”: 2 điểm.
 Nếu câu trả lời là “Có”: 3 điểm.
Việc đánh giá được thực hiện độc lập giữa hai người, nếu có sự khác biệt thì
dựa vào kết quả đồng thuận thông qua người đánh giá thứ ba.
-

Phân tích chất lượng báo cáo ADR trước và sau khi thay đổi qui trình báo

cáo giữa hai năm 2011 và 2012
+ So sánh điểm đánh giá chất lượng báo cáo của hai năm sử dụng các thông số
thống kê: giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, tứ phân vị 25%, 75%,
trung vị và so sánh bằng phương pháp thống kê.
+ So sánh điểm báo cáo trung bình của các khoa phòng qua hai năm.
2.4.

XỬ LÝ SỐ LIỆU
Số liệu được thu thập và xử lý bằng chương trình Microsoft Excel 2007 và

chương trình SPSS 15.0. Trong đó:
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Kết quả được xử lý thống kê mô tả và so sánh kết quả thời gian trì hoãn gửi
báo cáo ADR và chất lượng báo cáo ADR sử dụng phân tích kiểm chuẩn
Kolmogorow – Smirnow xác định xem thời gian trì hoãn hoặc điểm báo cáo phân
bố theo phân bố chuẩn hay không. Nếu không theo phân bố chuẩn, sử dụng test phi
tham số Mann – Whitney U, nếu theo phân bố chuẩn, sử dụng T-test, để đánh giá sự
khác biệt về mặt thống kê của thời gian trì hoãn gửi báo cáo hoặc điểm số chất
lượng báo cáo giữa hai năm.
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ
3.1.

QUY TRÌNH BÁO CÁO ADR CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM

2011 VÀ 2012
Từ năm 2011 sang năm 2012, Bệnh viện Bạch Mai đã thay đổi hình thức báo
cáo ADR từ phương thức sử dụng sổ ghi chép ADR tại các khoa, phòng điều trị
sang phương thức mới với biểu mẫu chi tiết sử dụng mẫu báo cáo theo Thông tư số
23/2011/TT-BYT “Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh”
(Phụ lục 1). Sự khác nhau cụ thể giữa hai quy trình được tóm tắt ở bảng 3.1.
Bảng 3.1 So sánh một số nét chính của quy trình báo cáo ADR của bệnh viện
Bạch Mai năm 2011 và 2012
Năm 2011

Năm 2012

Ghi nhận đầy đủ về mặt số
Mục tiêu

lượng phản ứng có hại của
thuốc.

Ghi nhận nhiều về mặt số lượng, đầy
đủ về mặt chất lượng và hợp lý về mặt
thời gian (kịp thời) để phát hiện phản
ứng có hại của thuốc.

Các khoa lâm sàng bệnh viện Bạch Mai
Các đối tác
tham gia

Khoa Dược bệnh viện Bạch Mai
Trung tâm DI & ADR Quốc gia
Biểu mẫu báo cáo
Mỗi Khoa lâm sàng có sổ ghi chép báo
cáo ADR. Sổ 3 liên giấy in carbon, có
Mỗi khoa lâm sàng có sổ thể xé rời từng trang. Mỗi trang là một

Hình thức
báo cáo

ghi chép báo cáo ADR và mẫu báo cáo dựa theo mẫu báo cáo
một số tờ biểu mẫu báo cáo ADR được quy định trong phụ lục 5,
ADR của khoa Dược (phụ Thông tư số 23/2011/TT-BYT ban
lục 1).

hành ngày 10 tháng 6 năm 2011,
“Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các
cơ sở y tế có giường bệnh” (phụ lục 1).
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Đối tượng và phương pháp báo cáo
Các cán bộ y tế ghi thông
tin vào sổ ghi chép ADR Các cán bộ y tế ghi thông tin vào sổ ghi
hoặc biểu mẫu báo cáo chép ADR.
ADR.
Thu thập và gửi báo cáo
Khoa Dược kiểm tra sổ 3 Khoa Dược kiểm tra sổ 3 tháng/lần, xé
tháng/lần, ghi lại báo cáo báo cáo ADR khỏi sổ, một bản lưu lại
ADR vào biểu mẫu của khoa lâm sàng, một bản lưu tại khoa
khoa. Khoa Dược gửi báo Dược, một bản gửi lên Trung tâm
cáo về Trung tâm DI&ADR DI&ADR Quốc gia.
Quốc gia.

Khoa Dược gửi báo cáo về Trung tâm
DI&ADR Quốc gia theo hệ thống báo
cáo ADR trực tuyến trên trang web
www.canhgiacduoc.org.vn (phụ lục 1).

Quy trình báo cáo ADR năm 2012 với mục tiêu cụ thể hơn, hình thức báo
cáo tập trung và khoa học hơn, việc gửi báo cáo đơn giản hơn đã tạo điều kiện thuận
lợi cho việc báo cáo ADR hiệu quả, chất lượng hơn.
3.2.

THÔNG TIN VỀ SỐ LƯỢNG BÁO CÁO ADR
3.2.1. Số lượng báo cáo ADR
Tiến hành thu thập báo cáo ADR, ghi nhận được 180 báo cáo năm 2011 và

150 báo cáo năm 2012. Các báo cáo được xem xét nhằm loại bỏ những báo cáo
thiếu thông tin về thuốc và/hoặc ADR. Kết quả sau khi loại báo cáo được trình bày
trong bảng 3.2.

26

Bảng 3.2. Số lượng báo cáo năm 2011 và 2012
Năm 2011

Năm 2012

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Tổng số báo cáo

180

100%

150

100%

Số báo cáo bị loại

16

8,89%

8

5,33%

Số báo cáo đưa
vào xử lý số liệu

164

91,11%

142

94,67%

Số lượng báo cáo ghi nhận năm 2012 thấp hơn so với năm 2011 là 30 báo
cáo, giảm 16,67%. Tuy nhiên, số lượng báo cáo bị loại do thiếu thông tin về thuốc
và/hoặc ADR giảm đáng kể từ 8,89% còn 5,33%.
3.2.2. Tỷ lệ báo cáo được gửi lên Trung tâm DI&ADR Quốc gia
Kết quả về số lượng báo cáo ADR ghi nhận tại bệnh viện và báo cáo gửi lên
Trung tâm DI&ADR Quốc gia được trình bày trong bảng 3.3.
Bảng 3.3. Tỷ lệ báo cáo được gửi lên trung tâm DI&ADR Quốc gia
Năm 2011

Năm 2012

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng báo cáo ADR

180

100%

150

100%

Báo cáo được gửi lên Trung tâm
DI&ADR Quốc gia

11

6,11%

150

100%

Báo cáo không được gửi lên

169

93,89%

0

0%

Số lượng báo cáo ADR

21

100%

61

100%

Báo cáo được gửi lên Trung tâm
DI&ADR Quốc gia

4

19,05%

61

100%

Báo cáo không được gửi lên

17

80,95%

0

0%

18

100%

13

100%

2

11,11%

13

100%

16

88,89%

0

0%

Báo cáo ADR thu nhận được

Báo cáo ADR nghiêm trọng

Báo cáo ADR hiếm gặp
Số lượng báo cáo ADR
Báo cáo được gửi lên Trung tâm
DI&ADR Quốc gia
Báo cáo không được gửi lên
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Năm 2011, chỉ 11 trong số 180 báo cáo ADR ghi nhận được gửi lên Trung
tâm DI&ADR Quốc gia (6,11%). Tỷ lệ báo cáo ADR nghiêm trọng và hiếm gặp
được gửi đi tương ứng chỉ là 19,05% và 11,11%. Năm 2012, tất cả các báo cáo ghi
nhận được đều được gửi đi, nâng tỷ lệ báo cáo ADR nghiêm trọng và hiếm gặp
được gửi đi của năm 2012 lên 100%.
3.3.

THỜI GIAN TRÌ HOÃN GỬI BÁO CÁO ADR
Kết quả thời gian trì hoãn gửi báo cáo ADR được tính toán và trình bày trong

bảng 3.4.
Bảng 3.4. Thời gian trì hoãn gửi báo cáo trung bình (ngày)
Năm 2011

Năm 2012

11 báo cáo

150 báo cáo

Thời gian trì hoãn tối thiểu

196

10

Thời gian trì hoãn tối đa

403

382

262,8

137,6

Số lượng báo cáo gửi trung tâm DI&ADR Quốc gia

Thời gian trì hoãn trung bình
Số lượng báo cáo ADR không nghiêm trọng gửi
trung tâm DI&ADR Quốc gia

7 báo cáo

62 báo cáo

Thời gian trì hoãn tối thiểu

202

24

Thời gian trì hoãn tối đa

403

382

266,7

162,6

Thời gian trì hoãn trung bình
Số lượng báo cáo ADR nghiêm trọng gửi trung tâm
DI&ADR Quốc gia

4 báo cáo

56 báo cáo

Thời gian trì hoãn tối thiểu

196

10

Thời gian trì hoãn tối đa

396

344

256,0

179,8

Thời gian trì hoãn trung bình

Sử dụng phân tích kiểm chuẩn Kolmogorow – Smirnow (p=0,002) cho thấy
dữ liệu phân bố không theo phân bố chuẩn. Do vậy, test phi tham số Mann –
Whitney U được sử dụng để so sánh sự khác biệt về thời gian trì hoãn gửi báo cáo
giữa hai năm. Kết quả cho thấy thời gian trì hoãn gửi báo cáo của năm 2012 được
rút ngắn rõ rệt so với năm 2011 (p=0,007).
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3.4.

CƠ CẤU BÁO CÁO ADR

3.4.1. Thông tin về báo cáo
3.4.1.1. Đối tượng tham gia báo cáo ADR
Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR theo từng đối tượng báo cáo ADR được trình
bày trong bảng 3.5.
Bảng 3.5. Thông tin về đối tượng tham gia báo cáo ADR
Đối tượng

Năm 2011

Năm 2012

Số báo cáo

Tỷ lệ (%)

Số báo cáo

Tỷ lệ (%)

Bác sĩ

96

58,54

84

59,15

Dược sĩ

4

2,44

8

5,63

Điều dưỡng

6

3,66

20

14,08

Không rõ

58

35,37

30

21,13

Tỷ lệ báo cáo của bác sĩ năm 2012 tăng nhẹ so với 2011 (từ 58,54% lên
59,15%). Tỷ lệ báo cáo đến từ dược sĩ tăng từ 2,44% lên 5,63% và tỷ lệ báo cáo của
điều dưỡng tăng mạnh từ 3,66% lên 14,08%. Chiếm một tỷ lệ lớn trong cả hai năm
là những báo cáo bỏ trống mục đối tượng báo cáo (35,37% và 21,13% tương ứng
trong năm 2011 và 2012).
3.4.1.2. Các khoa phòng tham gia báo cáo ADR
Số lượng và tỷ lệ báo cáo ADR từ các khoa phòng trong bệnh viện năm 2011
và 2012 được trình bày trong bảng 3.6.
Bảng 3.6. Các khoa phòng tham gia báo cáo ADR
Năm 2011
STT

Tên đơn vị

Năm 2012

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Trung tâm Chống độc

8

4,88

7

4,93

2

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

2

1,22

2

1,41

3

Khoa Cơ Xương Khớp

8

4,88

6

4,23

4

Khoa Da liễu

5

3,05

0

0,00

29

5

Trung tâm Dị ứng miễn dịch
lâm sàng

16

9,76

19

13,38

6

Khoa Đông Y

2

1,22

4

2,82

7

Khoa Gây mê hồi sức

5

3,05

2

1,41

8

Khoa Huyết học – Truyền máu

3

1,83

5

3,52

9

Khoa Hô hấp

9

5,49

3

2,11

10

Khoa Điều trị tích cực

9

5,49

16

11,27

11

Khoa Khám bệnh theo yêu cầu

0

0,00

6

4,23

12

Khoa Mắt

2

1,22

0

0,00

13

Khoa Ngoại

0

0,00

2

1,41

14

Khoa Nhi

6

3,66

3

2,11

15

Khoa Nội tiết

0

0,00

5

3,52

16

Trung tâm Phục hồi chức năng

0

0,00

4

2,82

17

Khoa Răng-Hàm-Mặt

4

2,44

0

0,00

18

Khoa Sản

29

17,68

5

3,52

19

Khoa Thần kinh

15

9,15

10

7,04

20

Viện Tim mạch

26

15,85

31

21,83

21

Khoa Tai-Mũi-Họng

1

0,61

0

0,00

22

Khoa Truyền nhiễm

1

0,61

3

2,11

23

Khoa Thận - Tiết niệu

3

1,83

2

1,41

24

Khoa Tiêu hoá

3

1,83

3

2,11

6

3,66

2

1,41

25

Khoa Y học hạt nhân và ung
bướu

26

Khoa Cấp cứu

0

0,00

0

0,00

27

Khoa Khám bệnh

0

0,00

0

0,00

28

Khoa Thận nhân tạo

0

0,00

0

0,00

29

Viện Sức khỏe tâm thần

0

0,00

0

0,00

30

Có 21/29 khoa phòng (chiếm 72,41% số khoa phòng) có báo cáo trong năm
2011 và năm 2012. Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng và Viện Tim mạch, khoa
Thần kinh là hai đơn vị dẫn đầu về số báo cáo trong hai năm. Có 4/19 khoa phòng
(chiếm 21,05% số khoa phòng) chỉ có báo cáo trong một trong hai năm và cũng có
4 đơn vị khác (chiếm 21,05% số khoa phòng) không có báo cáo nào trong cả hai
năm.
3.4.2. Thông tin về thuốc nghi ngờ gây ADR
3.4.2.1. Phân loại thuốc nghi ngờ theo lý do sử dụng thuốc (ICD - 10)
Tiến hành tổng hợp lý do sử dụng thuốc nghi ngờ gây ADR, một số kết quả
điển hình được trình bày qua bảng 3.7. Chi tiết tham khảo phụ lục 2.
Bảng 3.7. Lý do sử dụng thuốc theo phân loại ICD-10
Năm 2011

Phân loại

Loại bệnh tật

Năm 2012

Tần

Tỷ lệ Tần Tỷ lệ

suất

(%)

suất

(%)

A00 - B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng

15

9,15

22

15,49

G00 - G99 Bệnh hệ thần kinh

5

3,05

5

3,52

ICD

I00 - I99

Bệnh hệ tuần hoàn

23

14,02

5

3,52

J00 - J99

Bệnh hệ hô hấp

12

7,32

13

9,15

L00 - L99

Các bệnh da và mô dưới da

20

12,20

3

2,11

7

4,27

19

13,38

26

15,85

2

1,41

2

1,22

19

13,38

M00- M99

Bệnh hệ cơ - xương - khớp và mô liên
kết

O00 - O99 Thai nghén, sinh đẻ, hậu sản
Z00- Z99

Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức
khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế

Năm 2011, lý do thai nghén, sinh đẻ, hậu sản là lý do sử dụng thuốc chiếm tỷ
lệ lớn nhất với 15,85%, thứ hai là lý do bệnh hệ tuần hoàn với 14,02%. Lý do sử
dụng thuốc được ghi nhận nhiều nhất năm 2012 là bệnh nhiễm trùng và ký sinh
trùng với 15,49%, theo sau là bệnh hệ cơ xương khớp và mô liên kết chiếm tỷ lệ
bằng các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và dịch vụ y tế với 13,38%.
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3.4.2.2.

Phân loại thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường dùng thuốc

Kết quả tổng hợp và phân loại các thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường sử
dụng thuốc được trình bày trong bảng 3.8.
Bảng 3.8. Phân loại thuốc nghi ngờ gây ADR theo đường dùng thuốc
Đường dùng

Năm 2011

Năm 2012

Tần suất

Tỷ lệ (%)

Tần suất

Tỷ lệ (%)

Tiêm, truyền tĩnh mạch

122

74,39

108

76,06

Uống

31

18,90

39

27,46

Tiêm bắp

11

6,71

6

4,23

Đặt hậu môn

8

4,88

0

0,00

Thử phản ứng

3

1,83

0

0,00

Tiêm dưới da

1

0,61

3

2,11

Đặt âm hộ

1

0,61

0

0,00

Không rõ

8

4,88

14

9,86

Số lượng báo cáo ADR ghi nhận phân bố tương giống nhau ở các đường
dùng thuốc trong cả 2 năm. Các báo cáo được ghi nhận chủ yếu khi bệnh nhân sử
dụng thuốc theo đường tiêm, truyền tĩnh mạch (năm 2011: 74,39%, năm 2012:
76,06%). Thấp hơn từ 3 đến 4 lần đường dùng này là các ADR ghi nhận khi sử
dụng đường uống. Các đường dùng còn lại tuy có báo cáo nhưng số lượng tương
đối ít.
3.4.2.3.

Các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất

Các báo cáo ADR được tổng hợp phân loại theo họ dược lý của thuốc nghi
ngờ gây ADR, dựa vào mã ATC của thuốc. 10 họ dược lý được ghi nhận nhiều nhất
được trình bày trong bảng 3.9.
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Bảng 3.9. Các họ dược lý được báo cáo nhiều nhất
Năm 2011

Mã
phân

Họ dược lý

loại

Năm 2012

Tần

Tỷ lệ

Tần

Tỷ lệ

số

(%)

số

(%)

J01D

Kháng khuẩn beta-lactam khác (*)

79

48,17

68

47,89

M04A

Các thuốc điều trị gút

7

4,27

12

8,45

J01M

Các kháng sinh nhóm quinolon

5

3,05

12

8,45

J01X

Các kháng sinh khác (**)

3

1,83

13

9,15

J01C

Kháng khuẩn nhóm beta-lactam, các

9

5,49

4

2,82

penicillin
N03A

Các thuốc điều trị động kinh

7

4,27

3

2,11

J04A

Các thuốc điều trị lao

8

4,88

1

0,70

J01G

Kháng khuẩn nhóm aminoglycosid

6

3,66

2

1,41

S01B

Các tác nhân chống viêm

7

4,27

0

0,00

M01A

Các thuốc chống viêm, điều trị thấp

1

0,61

6

4,23

khớp không steroid

(*) Kháng khuẩn beta – lactam khác bao gồm các cephalosporin, monobactam và
carbapenem.
(**) Các kháng sinh khác bao gồm các kháng sinh glycopeptid, các polymixin, các
kháng sinh steroid, các dẫn chất imidazol, các dẫn chất nitrofuran và các kháng sinh khác.

Các nhóm dược lý được ghi nhận về cơ bản là tương tự nhau qua hai năm
2011 và 2012. Kết quả cho thấy tỷ lệ vượt trội của các thuốc kháng khuẩn. Năm
2011 và 2012 có tương ứng 48,17% và 47,89% các thuốc nghi ngờ gây ADR thuộc
nhóm kháng khuẩn beta lactam khác.
3.4.2.4.

Các thuốc ghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất

Các thuốc nghi ngờ gây ADR được ghi nhận nhiều nhất được trình bày trong
bảng 3.10.

33

Bảng 3.10. Các thuốc ghi ngờ gây ADR được báo cáo nhiều nhất
Năm 2011
Số báo cáo Tỷ lệ (%)
34
20,73

Năm 2012
Số báo cáo Tỷ lệ (%)
21
14,79

1

Thuốc nghi ngờ gây
ADR
Ceftriaxon

2

Cefoperazon

23

14,02

16

11,27

3

Allopurinol

7

4,27

9

6,34

4

Ceftazidim

10

6,10

8

5,63

5

Các acid amin

6

3,66

8

5,63

6

Levofloxacin

2

1,22

6

4,32

7

Imipenem/cilastatin

0

0,00

5

3,52

8

Vancomycin

3

1,83

5

3,52

9

Carbamazepin

5

3,05

3

2,11

10

Cefoperazon/sulbactam

2

1,22

2

1,41

STT

Ceftriaxon là thuốc bị nghi ngờ gây ADR nhiều nhất trong tổng số báo cáo
với tỷ lệ 20,73% năm 2011 và 14,79% năm 2012. Trong 10 thuốc hay gặp nhất, có
đến 7 đại diện thuộc nhóm kháng sinh, mà 4 thuốc trong số đó là kháng sinh nhóm
cephalosporin. Thuốc điều trị gout và điều trị động kinh có đại diện tương ứng là
allopurinol và carbamazepin cũng nằm trong các thuốc được báo cáo nhiều nhất của
hai năm.
3.4.3. Thông tin về ADR
3.4.3.1. Tổng hợp phân loại báo cáo ADR theo tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng
và các phản ứng có hại
Báo cáo ADR được tổng hợp phân loại theo tổ chức cơ thể mà ADR gây ảnh
hưởng, kết quả được trình bày trong bảng 3.11.
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Bảng 3.11. Tổng hợp phân loại báo cáo ADR theo tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng
và các phản ứng có hại

1

Mã
Biểu hiện ADR
SOC
0100 Rối loạn da và mô dưới da

2

0200 Rối loạn hệ cơ - xương - khớp

3

0410

4

STT

Năm 2011
Tần
Tỷ lệ
suất
(%)
137
83,54

Năm 2012
Tần
Tỷ lệ
suất
(%)
132
92,96

0

0,00

1

0,70

13

7,93

9

6,34

0431 Rối loạn thị giác

1

0,61

1

0,70

5

0500 Rối loạn tâm thần

0

0,00

4

2,82

6

0600 Rối loạn hệ tiêu hóa

16

9,76

20

14,08

7

0700 Rối loạn hệ gan mật

0

0,00

4

2,82

8

0800

2

1,22

2

1,41

9

1010 Rối loạn hệ tim mạch

5

3,05

6

4,23

10

1030 Rối loạn nhịp tim

5

3,05

1

0,70

11

1040 Rối loạn mạch máu

0

0,00

1

0,70

12

1100 Rối loạn hệ hô hấp

14

8,54

16

11,27

13

1220 Rối loạn bạch cầu

0

0,00

4

2,82

14

1230

7

4,27

7

4,93

15

1300 Rối loạn hệ tiết niệu

0

0,00

2

1,41

16

1810 Rối loạn toàn thân

35

21,34

33

23,24

17

1820 Phản ứng tại chỗ

13

7,93

11

7,75

Rối loạn hệ thần kinh trung
ương và ngoại biên

Rối loạn chuyển hóa và dinh
dưỡng

Rối loạn tiểu cầu, hệ đông máu
- chảy máu

Các rối loạn về da và mô dưới da, rối loạn toàn thân, rối loạn hệ tiêu hóa, hô
hấp là những rối loạn xuất hiện với tần suất lớn nhất. Năm 2012 ghi nhận 17 hệ cơ
quan bị rối loạn, đa dạng hơn nhiều năm 2011 (11 hệ cơ quan). Một số rối loạn của
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năm 2012 ghi nhận được thêm nhờ có xét nghiệm cận lâm sàng như rối loạn bạch
cầu, rối loạn hệ gan mật.
3.4.3.2.

Các biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất

Các biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất được thống kê và trình bày
trong bảng 3.12.
Bảng 3.12. Các biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất
Năm 2011
STT

Biểu hiện ADR

Năm 2012

Tần

Tỷ lệ

Tần

Tỷ lệ

suất

(%)

suất

(%)

1

Ban ngứa

64

39,02

36

25,35

2

Ban đỏ

35

21,34

46

32,39

3

Ngứa

11

6,71

27

19,01

4

Khó thở

11

6,71

13

9,15

5

Sốc phản vệ

9

5,49

11

7,75

6

Buồn nôn

7

4,27

7

4,93

7

Hội chứng Stevens Johnson

7

4,27

7

4,93

8

Sốt

6

3,66

7

4,93

9

Nôn

7

4,27

6

4,23

6

3,66

5

3,52

10

Phản ứng tại vị trí đưa
thuốc

Biểu hiện được báo cáo nhiều nhất trong năm 2011 và 2012 là “Ban ngứa”
có tỷ lệ là 39,02% và 25,35% và “Ban đỏ” với 21,24% và 32,39%. Những ADR
mang tính cấp tính, nghiêm trọng như “Sốc phản vệ” và “Hội chứng Stevens
Johnson” cũng nằm trong số những ADR được báo cáo nhiều nhất trong hai năm,
với tổng tỷ lệ chiếm trên 10% mỗi năm.
3.4.3.3.

Các cặp thuốc - biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất

Các cặp thuốc - biểu hiện ADR được tổng hợp và những cặp phổ biến nhất
được trình bày trong bảng 3.13.
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Bảng 3.13. Các cặp thuốc-biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất
Năm 2011
STT

Cặp thuốc- ADR

Năm 2012

Tần

Tỷ lệ

Tần

Tỷ lệ

suất

(%)

suất

(%)

1

Ceftriaxon - Ban ngứa

21

12,80

4

2,82

2

Ceftriaxon - Ban đỏ

9

5,49

12

8,45

3

Cefoperazon - Ban ngứa

11

6,71

9

6,34

4

Ceftriaxon - Ngứa

3

1,83

6

4,23

5

Allopurinol - Ban đỏ

3

1,83

5

3,52

3

1,83

4

2,82

6

Allopurinol - Hội chứng
Stevens Johnson

7

Cefoperazon - Ngứa

2

1,22

5

3,52

8

Cefoperazon - Ban đỏ

1

0,61

5

3,52

9

Ceftriaxon - Sốt

5

3,05

1

0,70

10

Vancomycin - Ban đỏ

1

0,61

5

3,52

Cặp “Ceftriaxon – Ban ngứa” đạt tỷ lệ cao nhất là 12,80% trong tổng số báo
cáo trong năm 2011. “Ceftriaxon – Ban đỏ” là cặp được báo cáo nhiều nhất năm
2012 với 8,45%. Allopurinol với biểu hiện ADR nghiêm trọng là hội chứng Stevens
Johnson cũng được ghi nhận với tỷ lệ qua hai năm tương ứng là 1,83% và 2,82%.
3.4.3.4.

Các ADR nghiêm trọng được ghi nhận

Những ADR nghiêm trọng trong 2 năm 2011 và 2012 được tổng hợp và chọn
lọc trình bày qua hai bảng 3.14. và 3.15.
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Bảng 3.14. Các ADR nghiêm trọng được ghi nhận năm 2011
STT
1

2

3

4

5

ADR nghiêm
trọng
Tử vong

Sốc phản vệ

Hội chứng
Stevens Johnson

Thuốc nghi ngờ gây ADR
Ceftazidim

1

Ceftriaxon

2

Cefoperazon

1

Vancomycin

1

Pantoprazol

1

Cefepim

1

Ceftazidim

1

Lidocain

2

Cefoperazon/sulbactam

1

Allopurinol

3

Carbamazepin

3

Sulfamethoxazol/trimethoprim

1

Allopurinol

1

Hội chứng Lyell Carbamazepin

Ngừng tuần
hoàn

Số ca

1

Thuốc nam

1

Amphotericin B

1

Tổng
cộng
1

10

7

3

1

Năm 2011 ghi nhận 21 báo cáo ADR nghiêm trọng, chiếm 12,80% tổng số
báo cáo năm 2011. Có 1 trường hợp ghi nhận là tử vong do ADR, chiếm 0,61% số
báo cáo ADR.
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Bảng 3.15. Một số ADR nghiêm trọng được ghi nhận năm 2012
STT
1

2

ADR nghiêm
trọng
Tử vong

Số ca

Tổng
cộng
1

Rifampicin/isoniazid

1

Ceftazidim

3

Alpha chymotrypsin

1

Rifampicin/isoniazid

1

Lidocain

1

Ceftriaxon

1

Các acid amin

2

Cefoperazon

2

Cytarabin

1

1

1

1

Metoprolol

1

1

Allopurinol và colchicin

1

Hội chứng

Allopurinol

3

Stevens Johnson

Carbamazepin

2

Colchicin và meloxicam

1

Theophylin

1

1

Imipenem/cilastatin

2

2

Colistin

1

1

Levofloxacin

1

1

Sốc phản vệ

3

Hội chứng Lyell

4

Tụt huyết áp

5

Hạ kali máu

6

Thuốc nghi ngờ gây ADR

Ioxitalamic acid /natri
ioxitalamat

11

9

Đau thượng vị
7

Tăng men gan
Hạ kali máu

8

9

10

Co giật toàn thân
trợn mắt
Tăng creatinin
Vô niệu
Mất ngủ
Loạn thần
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Số báo cáo ADR nghiêm trọng năm 2012 là 61 báo cáo, chiếm 42,96% tổng
số báo cáo năm 2012. Năm 2012 cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do ADR,
chiếm tỷ lệ 0,70%.
Tỷ lệ báo cáo nghiêm trọng năm 2012 tăng lên trên 3 lần so với năm 2011.
Các nhóm thuốc gây ADR nghiêm trọng là rất đa dạng, gồm có nhóm kháng sinh,
điều trị gout, điều trị động kinh, điều trị lao, thuốc cản quang …
3.4.3.5.

Các biểu hiện ADR được phát hiện qua xét nghiệm cận lâm sàng

Các ADR được phát hiện qua xét nghiệm cận lâm sàng được tổng hợp và
trình bày trong bảng 3.16.
Bảng 3.16. Các biểu hiện ADR được phát hiện qua xét nghiệm cận lâm sàng
STT

Biểu hiện ADR

Năm 2011
Tần
Tỷ lệ
suất
(%)
5
3,05

Năm 2012
Tần Tỷ lệ
suất (%)
4
2,82

1

Tăng tiểu cầu

2

Giảm bạch cầu

0

0,00

2

1,41

3

Tăng bạch cầu

0

0,00

1

0,70

4

Tăng tỷ lệ bạch cầu ái toan

0

0,00

1

0,70

5

Hạ kali máu

2

1,22

1

0,70

6

Hạ natri máu

0

0,00

1

0,70

7

Tăng transaminase

0

0,00

4

2,82

8

Tăng creatinin máu

0

0,00

1

0,70

Tổng số

7

4,27

15

10,56

Số loại biểu hiện ADR được phát hiện qua xét nghiệm cận lâm sàng ở năm
2011 là 2 loại, còn trong năm 2012 la 8 loại. Năm 2012, tỷ lệ ADR được phát hiện
qua bất thường của các xét nghiệm cận lâm sàng tăng từ 4,27% lên 10,56%.
3.4.3.6.

Các ADR hiếm gặp được ghi nhận

Các ADR hiếm gặp trong từng năm được tổng hợp và trình bày trong các
bảng 3.17. và 3.18.
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Bảng 3.17. Các ADR hiếm gặp được ghi nhận năm 2011
STT Thuốc nghi ngờ
1

Ceftriaxon

2

Cefoperazon

3

Carbamazepin

4

Biểu hiện ADR

Tần suất

Sốc phản vệ

2

Nôn

3

Buồn nôn

1

Hội chứng Stevens Johnson

3

Hội chứng Lyell

1

Cefepim

Sốc phản vệ

1

5

Vancomycin

Sốc phản vệ

1

6

Pyrazinamid

Ngứa

1

Co giật

1

Nhịp nhanh

1

Ngừng tuần hoàn

1

Ngứa

1

Ban ngứa

1

Ban đỏ

1

Mề đay

1

Hội chứng Stevens Johnson

1

Khó thở

1

7

8

9
10

Amphotericin B

Ethambutol

Sulfamethoxazol/
trimetoprim
Ciprofloxacin

Tổng số

22

Năm 2011 ghi nhận 22 biểu hiện ADR hiếm gặp trong 18 báo cáo, chiếm
10,98% tổng số báo cáo năm 2011.
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Bảng 3.18. Các ADR hiếm gặp được ghi nhận năm 2012
STT

Thuốc nghi ngờ

Biểu hiện ADR

1

Carbamazepin

Hội chứng Stevens Johnson

2

2

Cefalexin

Phù Quinck

1

Buồn nôn

2

Đau đầu

1

Nôn

1

Buồn nôn

1

Nôn

1

3

Cefoperazon

Tần suất

4

Cefoperazon/Sulbactam

6

Ceftriaxon

Sốc phản vệ

1

7

Ciprofloxacin

Ban đỏ

1

8

Ibuprofen

Phù Quincke

1

Ban đỏ

1

9

Metronidazol

Ban đỏ

2

Ngứa

2

Tổng số

17

Số lượng ADR hiếm gặp của năm 2012 là 17 biểu hiện, xuất hiện trong 13
báo cáo, chiếm 9,15% tổng số báo cáo năm 2012.
Số lượng báo cáo ADR hiếm gặp ghi nhận trong năm 2011 và 2012 tương
ứng là 18 báo cáo và 13 báo cáo, dao động trong khoảng 10% tổng số báo cáo.
Không có sự thay đổi đáng kể về tỷ lệ giữa 2 năm.
3.5.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO ADR TẠI BỆNH VIỆN BẠCH

MAI GIAI ĐOẠN 2011 – 2012
3.5.1.

Kết quả đánh giá chất lượng báo cáo ADR tại bệnh viện Bạch

Mai giai đoạn 2011 - 2012
Đánh giá chất lượng báo cáo ADR hai năm 2011 và 2012 theo thang điểm
của Tổ chức Y tế thế giới, kết quả chất lượng báo cáo được trình bày trong hình 3.1.
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Hình 3.1. Điểm chất lượng báo cáo ADR năm 2011 và 2012
Năm 2011, các báo cáo điểm 0 chiếm đa số với 86,59% và không có báo cáo
nào đạt điểm tối đa. Năm 2012, tỷ lệ báo cáo điểm 0 chỉ còn 30,99%, số lượng báo
cáo điểm 1 và 2 đều cao hơn so với năm trước, và đã xuất hiện 3 báo cáo đạt điểm
tối đa là 3.
Sự khác biệt điểm chất lượng báo cáo ADR của năm 2011 và 2012 được
đánh giá bằng các thông số thống kê: giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tứ
phân vị 25%, 75%, trung vị. Kết quả thu được trình bày trong bảng 3.19.
Bảng 3.19. Các thông số thống kê đánh giá điểm chất lượng báo cáo năm
2011 và 2012
STT

Thông số thống kê

Năm 2011

Năm 2012

1

Điểm chất lượng báo cáo ADR trung bình

0,23

1,18

2

Giá trị nhỏ nhất

0

0

3

Tứ phân vị 25%

0

0

4

Trung vị

0

1

5

Tứ phân vị 75%

0

2

6

Giá trị lớn nhất

2

3

Điểm chất lượng báo cáo của năm 2012 có giá trị trung bình, trung vị, tứ
phân vị 75% và điểm tối đa đều cao hơn điểm năm 2011 đã chứng tỏ sự trội hơn của
chất lượng báo cáo năm 2012.
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Sử dụng kiểm chuẩn Kolmogorow – Smirnow (p=0,000). Cho thấy dữ liệu
không theo phân bố chuẩn. Vì vậy test phi tham số Mann – Whitney U được sử
dụng để so sánh sự khác biệt về điểm số giữa hai năm. Kết quả cho thấy điểm đánh
giá chất lượng báo cáo của năm 2012 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với năm 2011
(p=0,000).
3.5.2. Điểm chất lượng báo cáo trung bình của các khoa phòng
Tiến hành so sánh điểm trung bình báo cáo của các khoa phòng trước và sau
khi thay đổi hình thức báo cáo. Kết quả của những khoa phòng có báo cáo trong cả
hai năm được trình bày trong bảng 3.20.
Bảng 3.20. Điểm báo cáo trung bình của các khoa phòng năm 2011 và 2012
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tên đơn vị
Trung tâm Chống độc
Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Cơ Xương Khớp
Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng
Khoa Đông Y
Khoa Gây mê hồi sức - Phòng hậu phẫu
Khoa Huyết học – Truyền máu
Khoa Hô hấp
Khoa Điều trị tích cực
Khoa Nhi
Khoa Sản
Khoa Thần kinh
Viện Tim mạch
Khoa Truyền nhiễm
Khoa Thận - Tiết niệu
Khoa Tiêu hoá
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu

Điểm trung bình chất
lượng báo cáo
Năm 2011

Năm 2012

0,50
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,33
0,22
0,00
0,07
0,07
0,62
0,00
0,67
0,00
0,00

1,14
2,00
0,67
1,47
1,50
1,00
0,80
1,67
1,31
2,00
0,20
1,70
1,06
1,33
1,50
1,67
2,00

Trừ một số khoa phòng không gửi báo cáo trong 1 trong 2 năm hoặc cả 2
năm, toàn bộ các khoa phòng còn lại đều có điểm trung bình chất lượng báo cáo
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ADR cao hơn so với năm trước. Năm 2011, không khoa phòng nào có điểm trung
bình lớn hơn 0,67 (điểm trung bình báo cáo của Khoa Thận – Tiết niệu). Năm 2012,
nhiều khoa phòng có điểm trung bình báo cáo đã đạt 2,00 như Khoa chẩn đoán hình
ảnh, Khoa nhi, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu.
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CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
Báo cáo ADR đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động giám sát ADR
tại bệnh viện. Việc thúc đẩy báo cáo ADR trong bệnh viện nhằm hình thành thói
quen thực hành Cảnh giác dược cho cán bộ y tế, đồng thời tạo nên mối liên kết giữa
các Khoa lâm sàng với Khoa Dược, Hội đồng Thuốc và Điều trị bệnh viện và trung
tâm DI&ADR Quốc gia, nhằm hướng tới mục đích cuối cùng là phát hiện kịp thời
và xử trí phù hợp các vấn đề an toàn thuốc trong bệnh viện. Mục tiêu được kỳ vọng
trong công tác báo cáo ADR là tăng số lượng báo cáo ADR ghi nhận, trong đó chú
trọng đến báo cáo ADR hiếm gặp, ADR nghiêm trọng và ADR của các thuốc mới.
Tháng 6 năm 2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 23 quy định “Hướng dẫn
sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh”, trong đó có kèm theo biểu mẫu
mới của báo cáo phản ứng có hại của thuốc [8]. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Bạch
Mai đã tiến hành thay đổi quy trình báo cáo cũ đã sử dụng trong nhiều năm sang sử
dụng một biểu mẫu dựa theo mẫu quy định. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm
so sánh báo cáo ADR của Bệnh viện Bạch Mai giữa hai năm 2011 và 2012 về số
lượng báo cáo, thời gian trì hoãn báo cáo, cơ cấu báo cáo và chất lượng báo cáo khi
thay đổi quy trình báo cáo ADR để thăm dò hiệu quả của biện pháp giám sát ADR
này.
Kết quả cho thấy quy trình báo cáo ADR mới tại Bệnh viện Bạch Mai đã thu
được một số kết quả đáng chú ý sau:
Một là, tỷ lệ ADR nghiêm trọng, ADR được phát hiện qua xét nghiệm cận
lâm sàng được ghi nhận nhiều hơn. Sổ báo cáo gồm nhiều trang có thể xé rời không
chỉ giúp cải thiện tỷ lệ báo cáo gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc gia mà còn làm
tăng đáng kể tỷ lệ báo cáo ADR nghiêm trọng (12,80% lên 42,96%) và ADR được
phát hiện qua xét nghiệm cận lâm sàng (4,27% lên 10,56%) được gửi đi. Năm 2012
ghi nhận 17 tổ chức cơ thể bị rối loạn bởi ADR, nhiều hơn so với năm 2011 với 11
tổ chức cơ thể. Những tổ chức rối loạn được ghi nhận mới năm 2012 là rối hệ ganmật, hệ tạo máu, hệ tiết niệu… chủ yếu là những rối loạn không quan sát được bằng
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khám lâm sàng mà cần dựa trên kết quả từ các xét nghiệm cận lâm sàng. Sự cải
thiện này có được cũng là nhờ hoạt động tích cực của đơn vị Dược lâm sàng bệnh
viện và nhờ tính chi tiết trong mẫu báo cáo của năm 2012: có mục đánh giá mức độ
nghiêm trọng của phản ứng, ghi chép các xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân,
những mục này không có trong mẫu báo cáo của năm 2011.
Cùng trong bối cảnh áp dụng quy trình Cảnh giác dược mới, tỷ lệ báo cáo
ADR nghiêm trọng tại một bệnh viện đại học Ma-rốc ghi nhận được là 46% [89].
Một phân tích meta từ 39 nghiên cứu tiến cứu về tỷ lệ ADR ghi nhận trên bệnh
nhân nội trú tại Mỹ cho thấy tỷ lệ xuất hiện ADR nghiêm trọng là 6,7%, thấp hơn so
với tỷ lệ 12,80% năm 2011 và 42,96% năm 2012 tại Bệnh viện Bạch Mai [55].
Điểm tương đồng giữa phương pháp của hai nghiên cứu là tỷ lệ ADR đều được gộp
của tỷ lệ ADR xảy ra khi bệnh nhân đang nằm viện với tỷ lệ ADR dẫn đến việc
bệnh nhân nhập viện. Tuy nhiên, nghiên cứu tại bệnh viện Bạch Mai không loại trừ
sai sót trong sử dụng thuốc, không tuân thủ điều trị, quá liều, lạm dụng thuốc và thất
bại điều trị. Thêm vào đó, định nghĩa về ADR nghiêm trọng trong nghiên cứu của
chúng tôi rộng hơn định nghĩa trong phân tích meta nói trên, vốn chỉ là “tử vong,
buộc bệnh nhân phải nhập viện hoặc để lại di chứng vĩnh viễn”. Hai lý do này góp
phần giải thích cho việc tỷ lệ ADR nghiêm trọng ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai
lại cao hơn so với tỷ lệ ghi nhận tại các bệnh viện tại Mỹ.
Hai là, tỷ lệ báo cáo không được gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc gia giảm
đi đáng kể. Hình thức thiết kế sổ báo cáo ADR khoa học hơn so với sổ ghi chép
ADR tại khoa phòng điều trị trước đây, mỗi báo cáo tự động sao thành 3 liên và có
thể xé rời để lưu và gửi đi, đã giúp 100% số báo cáo ADR đã ghi nhận được gửi về
Trung tâm DI&ADR Quốc gia trong năm 2012, cao hơn rất nhiều so với với năm
2011 (6%). Hiện tượng báo cáo thiếu so với thực tế (under-reporting) vốn là một
thách thức lớn của hệ thống báo cáo ADR tự nguyện ở khắp nơi trên thế giới [49],
[59]. Tỷ lệ báo cáo ghi nhận được so với thực tế chỉ chiếm khoảng 6%, còn tỷ lệ
này với báo cáo ADR nghiêm trọng là 10-15% [26], [29], [50], [73]. Tuy vậy, năm
2011 ở Bệnh viện Bạch Mai, trong số những báo cáo đã được ghi nhận, chỉ có
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6,11% báo cáo được gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc gia, tạo sự chênh lệch với số
lượng báo cáo Trung tâm DI&ADR Quốc gia thu được so với thực tế. Hiện tượng
này đã được cải thiện trong năm 2012, không có báo cáo nào được ghi nhận tại
bệnh viện mà không được gửi về cho Trung tâm DI&ADR Quốc gia.
Ba là, cải thiện chất lượng báo cáo chung của bệnh viện và của các khoa
phòng. Việc cải tiến mẫu báo cáo rõ ràng, chi tiết, nhiều câu hỏi nhiều lựa chọn,
thay các trường thông tin điền tự do thành các câu hỏi đóng đã giúp làm giảm số
lượng báo cáo thiếu thông tin về thuốc và/hoặc biểu hiện ADR từ 8,89% xuống còn
5,33%. Thói quen báo cáo chưa chính xác của Trung tâm Dị ứng và miễn dịch lâm
sàng từ năm 2011 về trước là ghi hậu quả của ADR vào mục lý do sử dụng thuốc
nhờ đó đã được khắc phục triệt để trong năm 2012. Số lượng báo cáo điểm 0 của
năm 2012 giảm, số báo cáo điểm 1, 2, 3 tăng so với năm 2011 và điểm chất lượng
báo cáo trung bình của tất cả các khoa phòng đều cao hơn so với năm trước. Một
nghiên cứu của tác giả Gedde-Dahl đã áp dụng cùng thang điểm đánh giá chất
lượng cho các báo cáo ADR của bác sĩ tại Na Uy [45]. Với cỡ mẫu nghiên cứu
tương đương (304 báo cáo ADR trong nghiên cứu tại Na Uy so với 330 báo cáo
trong nghiên cứu tại Bạch Mai) cho thấy 45% báo cáo đạt điểm 0, chỉ có 1,83% báo
cáo đạt điểm 3. Kết quả này tương đương với tỷ lệ 40% báo cáo đạt điểm 0 và
2,11% báo cáo đạt điểm 3 tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2012.
Bên cạnh những điều đã làm được, quy trình báo cáo ADR năm 2012 cũng
bộc lộ những điểm hạn chế cần khắc phục:
Một là, chưa có biện pháp nào khác được áp dụng nhằm thúc đẩy việc báo
cáo ADR trong bệnh viện. Số lượng báo cáo ADR năm 2012 không những không
tăng mà giảm 16,67% so với năm 2011. Hoạt động triển khai tại bệnh viện trường
đại học Ma-rốc là một mô hình có thể tham khảo để phát triển hoạt động Cảnh giác
dược. Nhờ các biện pháp tích cực thành lập hội đồng chuyên môn Cảnh giác dược,
tổ chức hội thảo khoa học kết hợp với Trung tâm Cảnh giác Dược Pháp và Trung
tâm chống độc và Cảnh giác dược Ma-rốc, xuất bản bản tin Cảnh giác dược cho các
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cán bộ y tế bệnh viện… số lượng báo cáo ADR ghi nhận đã tăng từ 100 báo cáo ban
đầu lên 520 báo cáo sau ba năm [89].
Thêm vào đó, không có thay đổi đáng kể trong số báo cáo ADR hiếm gặp
ghi nhận được. Thời gian trì hoãn năm 2012 tuy ngắn hơn năm 2011 có ý nghĩa
thống kê, tuy nhiên vẫn quá dài với thời gian báo cáo trung bình 137 ngày. Theo
hướng dẫn giám sát ADR tại các cơ sở khám chữa bệnh, thời gian này được quy
định là hàng tháng đối với báo cáo thông thường và không quá 15 với báo cáo ADR
nghiêm trọng [4].
Hai là, chưa có các biện pháp tập huấn cho cán bộ y tế trong bệnh viện để
thích ứng với quy trình báo cáo ADR mới dẫn đến những thiếu sót trong việc điền
báo cáo, điển hình như ở Viện tim mạch. Số báo cáo năm 2012 của Viện là trên
20%, nhưng khi thống kê chỉ thấy bệnh hệ tuần hoàn chiếm hơn 3% tổng số lý do
sử dụng thuốc, nguyên nhân do cán bộ y tế thường bỏ trống hoặc ghi không đúng lý
do sử dụng thuốc. Do chưa tác động đến thói quen báo cáo ADR của cán bộ y tế
nên cơ cấu báo cáo ADR về đường dùng, phân loại thuốc nghi ngờ theo họ dược lý,
các thuốc thường gặp, các biểu hiện thường gặp, các cặp thuốc – biểu hiện ADR
thường gặp giữa hai năm là giống nhau. Có thể nói quy trình báo cáo năm 2012
chưa có tác động đáng kể về mặt cơ cấu báo cáo so với năm 2011. Trong hai nghiên
cứu đánh giá tình hình báo cáo ADR giai đoạn 2006 – 2008 trước đây đã được tiến
hành tại bệnh viện Bạch Mai của Trần Nhân Thắng và Nguyễn Minh Thành [17],
[18], nhiều điểm tương đồng đã được ghi nhận với kết quả nghiên cứu của chúng
tôi: các khoa phòng tham gia báo cáo ADR tích cực nhất bao gồm Trung tâm Dị
ứng và miễn dịch lâm sàng, Viện tim mạch, Khoa Sản, Khoa Thần kinh, Khoa Hồi
sức tích cực… Đường dùng được ghi nhận nhiều nhất qua các báo cáo cũng là
đường tiêm truyền tĩnh mạch và đường uống. Tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng bởi
ADR ghi nhận nhiều nhất là rối loạn da và mô dưới da (70-74,5%), rối loạn tổng
quát (10,9-19,2%) và rối loạn tiêu hóa (5,3-7,3%). Các con số này tương ứng ở kết
quả đề tài này là 83,5-93,0%; 21,3-23,2% và 9,8-14,1%, đều cao hơn so với kết quả
của hai nghiên cứu trước. Trong hai nghiên cứu trước, mỗi báo cáo chỉ được quy
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vào một loại rối loạn cơ thể, còn ở đề tài này, chúng tôi thu thập tất cả các biểu hiện
ADR được ghi trong báo cáo và phân loại chúng vào các tổ chức cơ thể. Điều này
có nghĩa là mỗi báo cáo có thể liên quan đến hai hoặc nhiều hơn số tổ chức cơ thể bị
ảnh hưởng bởi ADR. Vì vậy, kết quả tỷ lệ phần trăm tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng
bởi ADR cao hơn so với kết quả của hai nghiên cứu trước. Về tỷ lệ thiếu thông tin
về đường dùng thuốc, các nghiên cứu cho kết quả là 5,5%, còn kết quả của đề tài
chúng tôi là 4,9% năm 2011 và 9,86% năm 2012. Tỷ lệ này năm 2011 không có sự
chênh lệch lớn với nghiên cứu giai đoạn 2006 – 2008 bởi lẽ từ 2011 trở về trước
bệnh viện dùng cùng một mẫu báo cáo ADR giống nhau. Năm 2012, tỷ lệ báo cáo
thiếu thông tin về đường dùng thuốc tăng lên cao có thể được giải thích do việc sử
dụng mẫu báo cáo mới chưa đi kèm với các biện pháp tập huấn, hướng dẫn báo cáo
cho cán bộ y tế.
Như vậy, quy trình báo cáo ADR mới được áp dụng từ năm 2012 của Bệnh
viện Bạch Mai đã góp phần làm tăng số lượng báo cáo ADR nghiêm trọng, số
lượng báo cáo ADR được phát hiện qua xét nghiệm cận lâm sàng và chất lượng báo
cáo ADR ở tất cả các khoa phòng. Điều này đã chứng tỏ hiệu quả sau năm đầu tiên
được áp dụng qui trình mới. Bằng các biện pháp thúc đẩy việc báo cáo ADR và
khắc phục những hạn chế còn tồn tại, công tác báo cáo ADR tại Bệnh viện Bạch
Mai chắc chắn sẽ thu được những kết quả tích cực hơn trong tương lai.
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN
Sau khi tiến hành khảo sát tình hình báo cáo ADR ở Bệnh viện Bạch Mai
giai đoạn 2011 – 2012, chúng tôi có một số kết luận sau: Việc thay đổi quy trình
báo cáo ADR ở Bệnh viện Bạch Mai đã đem lại những thay đổi về mặt số lượng
báo cáo, thời gian trì hoãn gửi báo cáo, cơ cấu báo cáo cũng như chất lượng báo cáo
ADR của bệnh viện.
-

Về số lượng báo cáo ADR, quy trình không làm tăng tổng lượng báo cáo

chung và báo cáo ADR hiếm gặp nhưng làm tăng gấp 3 lần số báo cáo ADR
nghiêm trọng và làm giảm đáng kể tỷ lệ báo cáo không được gửi về Trung tâm
DI&ADR Quốc gia.
-

Về thời gian trì hoãn gửi báo cáo đến Trung tâm DI&ADR Quốc gia, thời

gian trì hoãn gửi báo cáo năm 2012 ngắn hơn có ý nghĩa so với năm 2011.
-

Về cơ cấu báo cáo ADR: Báo cáo phân bố đồng đều hơn giữa các đối tượng

tham gia báo cáo ADR, nhưng số khoa phòng tham gia báo cáo ADR không thay
đổi. Đường dùng thuốc, phân loại thuốc theo các họ dược lý và các thuốc nghi ngờ
gây ADR thường gặp, các tổ chức cơ thể bị ảnh hưởng, các biểu hiện ADR hay gặp
và các cặp thuốc – biểu hiện ADR thường gặp giữa hai năm không có sự khác biệt.
-

Về chất lượng báo cáo, báo cáo năm 2012 có chất lượng thông tin cao hơn

báo cáo năm 2011 thể theo điểm trung bình chất lượng báo cáo cao hơn năm 2011.
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ĐỀ XUẤT
-

Áp dụng các biện pháp thúc đẩy việc báo cáo ADR như đào tạo và tập huấn

về Cảnh giác dược cho cán bộ y tế, tăng cường hoạt động dược lâm sàng trong bệnh
viện, gửi phản hồi chi tiết về báo cáo ADR cho người báo cáo, gửi thông tin về
ADR đến các bác sĩ, đưa ra một số khuyến khích về mặt tài chính… nhằm thu được
báo cáo với số lượng nhiều hơn, những thông tin từ báo cáo đầy đủ và chính xác
hơn.
-

Thực hiện việc gửi báo cáo hàng tháng hoặc trong thời gian quy định đối với

báo cáo ADR nghiêm trọng theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm làm giảm thời gian
trì hoãn gửi báo cáo.
-

Thúc đẩy việc giám sát những bệnh nhân có nguy cơ cao (tiền sử dị ứng, sử

dụng những thuốc có tỷ lệ gặp ADR cao…) nhằm ngăn ngừa và kịp thời xử trí khi
ADR xảy ra.
-

Tăng cường rà soát những bất thường trong kết quả xét nghiệm cận lâm sàng

có thể liên quan đến ADR của thuốc.
-

Khuyến

khích

việc

báo

cáo

trực

tuyến

trên

trang

web

www.canhgiacduoc.org.vn nhằm giảm thiểu thời gian trì hoãn gửi báo cáo cũng như
tăng tính chính xác của thông tin thu nhận được, tránh tình trạng chữ viết xấu
thường xuyên không dịch được.
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Phụ lục 1: Một số hình ảnh của các hình thức báo cáo ADR tại bệnh viện Bạch
Mai năm 2011-2012

Hình 1.1 Sổ báo cáo ADR lưu tại khoa Hình 1.2. Biểu mẫu báo cáo ADR được
lâm sàng năm 2011
lưu tại khoa lâm sàng năm 2011

Hình 1.3. Nội dung của một sổ báo cáo ADR năm 2011

Hình 1.4. Bìa sổ báo cáo ADR được lưu

Hình 1.5. Các mẫu báo cáo ADR trong

tại khoa lâm sàng năm 2012

sổ báo cáo năm 2012

Hình 1.6. Giao diện mục báo cáo
ADR trực tuyến tại trang web
www.canhgiacduoc.org.vn

Phụ lục 2: Lý do sử dụng thuốc theo phân lọai ICD-10
Năm 2011

Phân loại

Loại bệnh tật

Năm 2012

Tần

Tỷ lệ

Tần

Tỷ lệ

suất

(%)

suất

(%)

A00 - B99 Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng

15

9,15

22

15,49

C00 - D48 Bướu tân sinh

8

4,88

0

0,00

1

0,61

2

1,41

1

0,61

7

4,93

0

0,00

1

0,70

G00 - G99 Bệnh hệ thần kinh

5

3,05

5

3,52

H00 - H59 Bệnh mắt và phần phụ

2

1,22

0

0,00

H60 - H95 Bệnh tai và xương chũm

0

0,00

0

0,00

ICD

D50 - D98

E00 - E90
F00 - F99

Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các
rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch
Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển
hóa
Rối loạn tâm thần và hành vi

I00 - I99

Bệnh hệ tuần hoàn

23

14,02

5

3,52

J00 - J99

Bệnh hệ hô hấp

12

7,32

13

9,15

K00 - K93 Bệnh hệ tiêu hóa

9

5,49

5

3,52

L00 - L99

20

12,20

3

2,11

7

4,27

19

13,38

N00 - N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu

3

1,83

1

0,70

O00 - O99 Thai nghén, sinh đẻ, hậu sản

26

15,85

2

1,41

0

0,00

0

0,00

5

3,05

0

0,00

2

1,22

2

1,41

Các bệnh da và mô dưới da

M00-

Bệnh hệ cơ - xương - khớp và mô liên

M99

kết

P00- P96

Q00- Q99

R00 - R99

Một số bệnh lý xuất phát trong thời kỳ
chu sinh
Dị tật bẩm sinh, biến dạng và bất
thường về nhiễm sắc thể
Các triệu chứng, dấu hiệu và những
biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng bất

thường không phân loại ở phần khác
S00- T98

V01 - Y98

Z00- Z99

Chấn thương, ngộ độc và một số hậu
quả khác do nguyên nhân bên ngoài
Nguyên nhân ngoại sinh của bệnh tật và
tử vong
Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng
sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế
Không rõ

6

3,66

5

3,52

6

3,66

0

0,00

2

1,22

19

13,38

11

6,71

31

21,83

