
Hiện nay, vấn đề an toàn thuốc ngày 

càng được chú trọng và vị trí của dược 

sỹ ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn 

trong hệ thống báo cáo phản ứng có hại 

của thuốc (ADR). Nghiên cứu này được 

thực hiện với mục tiêu:  

 

1. Mô tả đặc điểm báo cáo ADR được 

gửi từ DS (2010-2014). 

 

2. Phân tích đóng góp của DS qua sự 

hình thành tỷ suất chênh của phản 

ứng phản vệ dựa trên CSDL báo 

cáo ADR lưu trữ tại Trung tâm 

DI&ADR Quốc gia.  

Đặt vấn đề 

 

Mô tả cắt ngang thông qua hồi cứu dữ 

liệu dựa trên tất cả các báo cáo ADR lưu 

trữ tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia (giai 

đoạn 2010-2014). 

 

 

 

- Tất cả báo cáo ADR được gửi đến 

Trung tâm DI&ADR Quốc gia giai đoạn 

2010 - 2014.  

 

- Tiêu chuẩn lựa chọn báo cáo liên 

quan đến các trường hợp phản vệ: 

Dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán các 

trường hợp phản vệ (PV) của Viện 

Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền 

nhiễm Hoa Kỳ [1]. 

 

- Tiêu chuẩn loại trừ các báo cáo liên 

quan đến trường hợp phản vệ:  

 (1) Báo cáo thiếu thông tin.  

 (2) Báo cáo có thời gian xuất hiện 

ADR tính từ lần dùng thuốc cuối cùng 

>1 ngày hoặc không có thông tin. 

 

 

 

- Quy kết biến cố bất lợi (ADE) thành 

ADR và phân loại mức độ nghiêm 

trọng theo hướng dẫn của WHO [2] 

- Chất lượng báo cáo ADR: Dựa trên 

phương pháp VigiGrade của Trung 

tâm Uppsala (UMC) năm 2015 với 

thang điểm từ 0 đến 1 [3] 

- Đánh giá sự hình thành tín hiệu dựa 

trên tỷ suất chênh (ROR) báo cáo [4]: 

CI (95%) = ROR* exp [±1.96 x sqrt 

(1/a+1/b+1/c+1/d)] 

 
a: Số BC liên quan đến PV gửi từ DS 

b: Số BC liên quan đến PV gửi từ  CBYT khác 

c: Số BC không liên quan đến PV gửi từ DS 

d: Số BC không liên quan đến PV gửi từ CBYT 

khác  

 

Số liệu được xử lý bằng Microsoft Excel 

2013, phần mềm XLSTAT và SPSS 16.0 

Kết luận 
Số lượng, tỷ lệ báo cáo, bao gồm báo cáo phản vệ được gửi từ dược sỹ tăng lên rõ rệt theo thời gian, góp phần đáng kể hình thành tín hiệu phản vệ nói riêng và 

tín hiệu an toàn thuốc nói chung trong cơ sở dữ liệu ADR Quốc gia. Dược sỹ cũng có điểm chất lượng báo cáo cao hơn các CBYT khác. Những kết quả này cho 

thấy vai trò quan trọng của dược sỹ với hệ thống báo cáo tự nguyện ADR và là cơ sở để xây dựng các chính sách và can thiệp cần thiết để phát huy hơn nữa thế 

mạnh của dược sỹ trong hoạt động Cảnh giác Dược tại Việt Nam. 
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Phương pháp nghiên cứu   

Kết quả 

Hình 1. Số lượng, tỷ lệ BC ADR của DS theo năm 

- Số lượng và tỷ lệ BCADR từ DS tăng dần từ 

239 (13,2%) năm 2010 đến 35,5% năm 2014.  

- So với các CBYT khác, tỷ lệ BC ADR nghiêm 

trọng của DS (64,1%) lớn nhất (p<0,001). 

Tỷ lệ báo cáo phản vệ của bác sỹ giảm dần trong khi ở nhóm 

dược sỹ tỷ lệ này tăng từ 14,3% (2010) lên 38,6% (2014) – 

cao nhất trong tất cả các nhóm CBYT . 
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Đối tượng nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 

Số lượng, tỷ lệ báo cáo ADR từ dược sỹ 

Nhóm thuốc nghi ngờ do dược sỹ báo cáo 

Điểm chất lượng báo cáo từ dược sỹ (năm 2014) 

Hệ cơ quan gặp ADR từ báo cáo của dược sỹ 
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Bách phân vị của nhóm DS đều bằng 1, cao hơn hoặc bằng 

các bách phân vị tương ứng của các nhóm CBYT khác. 

Nhóm DS có điểm chất lượng cao hơn rõ rệt so với các 

nhóm còn lại (p<0,001). 

Hình 2. Điểm chất lượng BC năm 2014 của DS và các CBYT khác 

11/14 nhóm thuốc gây ADR được báo cáo từ 

nhóm DS có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng so với 

nhóm các CBYT khác. 

- 13/21 loại ADR có tỷ lệ ghi nhận ở nhóm DS cao hơn hoặc 

bằng các nhóm CBYT khác.  

Đóng góp của dược sỹ thông qua sự hình thành tỷ suất chênh của các trường hợp phản vệ 

Hình 3. Tỷ lệ (%) nhóm thuốc nghi ngờ từ BC của 

DS và từ các CBYT khác (năm 2014) 
Hình 4. Tỷ lệ (%) ADR trên hệ cơ quan từ BC của DS và CBYT khác 

Hình 5. Số lượng, tỷ lệ BC PV từ DS và từ CBYT khác 

Năm ROR CI 95% 

2010 1,18 0,74-1,88 

2011 1,09 0,78-1,53 

2012 1,04 0,81-1,33 

2013 1,17 0,98-1,41 

2014 1,21 1,05 – 1,40 

2010-2014 1,19 1,07-1,30 

ROR của BC từ DS trong các trường hợp phản vệ và 

không liên quan đến phản vệ: Chỉ số ROR > 1 cho thấy 

báo cáo từ DS đã tạo thành dấu hiệu chỉ điểm liên quan đến 

các trường hợp phản vệ (bảng 1). 

Bảng 1. ROR của báo cáo từ dược sỹ (liên quan đến phản vệ)  

Báo cáo từ DS 

trong các trường 

hợp PV cao hơn 

trong các trường 

hợp không phải 

PV 19,0%. 


