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Đặt vấn đề

Kết quả

Trong khi đã có nhiều nghiên cứu trước đây về
thực hành báo cáo ADR của nhân viên y tế
(NVYT), chưa có nghiên cứu nào tập trung vào
các ĐVKDT mặc dù đây là một trong hai đối
tượng báo cáo ADR chính với vị trí, vai trò và
chức năng được mô tả trong Hướng dẫn quốc
gia về Cảnh giác Dược [1].

Số lượng báo cáo còn thấp (1363 báo cáo/2
năm, xấp xỉ 8% so với số báo cáo của NVYT)
và tỷ lệ báo cáo thiếu thông tin còn cao

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này được thực hiện
với mục tiêu khảo sát thực trạng về số lượng,
chất lượng và đặc điểm báo cáo ADR của các
ĐVKDT tại Việt Nam trong giai đoạn 2014-2015.
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Báo cáo có xu hướng gửi dồn về cuối năm
vào 2014 và đã được khắc phục vào 2015
Về cơ cấu báo cáo, các báo cáo được gửi
thường tập trung vào các ADR nghiêm trọng,
chưa rõ ràng về quan hệ nhân quả và với các
thuốc điều trị bệnh mãn tính, các xu hướng
này rất khác so với báo cáo gửi bởi NVYT [2].

Phương pháp nghiên cứuu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên cơ sở dữ
liệu điện tử báo cáo ADR của Trung tâm
DI&ADR Quốc gia trong thời gian từ 01/01/2014
đến 31/12/2015
Các chỉ số nghiên cứu chính bao gồm: Số
lượng, chất lượng, xu hướng và cơ cấu báo
cáo. Trong đó xu hướng báo cáo theo thời gian
sẽ được phân tích dựa trên phân tích chuỗi thời
gian gián đoạn (interrupted time series analysis)
theo mô hình hồi quy từng phần (segmented
regression model)
Xử lý dữ liệu bằng phần mềm Microsoft Excel
2013 và SPSS 20.0

Hình 1. Xu hướng báo cáo trong năm của các ĐVKDT
Có thông tin

Không có thông tin

Bảng 1. Cơ cấu báo cáo theo độ nghiêm trọng và nhân quả
Phân loại theo
Mức độ nghiêm trọng
Tử vong/đe dọa tính mạng
Nghiêm trọng khác (không gây tử vong/đe dọa tính mạng)
Không nghiêm trọng
Quy kết quan hệ nhân quả
Chắc chắn/có khả năng
Có thể/không chắc chắn
Không thể phân loại/chưa phân loại

SL, (%)
N=1363
250 (18,3)
852 (62,5)
261 (19,2)
75 (5,5)
479 (35,2)
809 (62,3)

Hình 2. Tỷ lệ báo cáo thiếu thông tin theo từng nội dung

Bảng 2. Các phân nhóm dược lý báo cáo nhiều nhất
TT

Họ dược lý

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Các hóa chất chống ung thư khác
Dịch truyền tĩnh mạch
Thuốc tác động chuyển hóa muối khoáng
Các cytokin và các chất điều hòa miễn dịch
Tác nhân ức chế miễn dịch
Các chất đối kháng angiotensin II (đơn chất)
Thuốc uống giảm glucose máu
Các thuốc chống thiếu máu khác
Thuốc chống huyết khối
Các chất đối kháng angiotensin II (phối hợp)

SL (%)
n=1363
356 (26,1)
154 (11,3)
84 (6,2)
77 (5,7)
73 (5,4)
62 (4,6)
49 (3,6)
37 (2,7)
36 (2,6)
33 (2,4)

Kết luận
Mặc dù còn các hạn chế về số lượng và chất lượng,
dựa trên mô hình và xu hướng, báo cáo ADR của
ĐVKDT vẫn nên được nhìn nhận là một nguồn tham
khảo quan trọng
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