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TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm chung của bệnh nhân điều trị hóa chất điều trị ung thư và phân tích 
đặc điểm các biến cố bất lợi ghi nhận được thông qua hoạt động giám sát tích cực của dược sĩ lâm sàng 
tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (TTYHHN&UB). Đối tưọng: bệnh nhân và bệnh án của 
người bệnh từ 01/8/2016-31/8/2016. Phương pháp: nghiên cứu mô tả, cắt ngang, giám sát tích cực ADE 
không can thiệp. Kết quả: tổng số ADE ghi nhận được là 3.273, trong đó 326/332 (98,2%) bệnh nhân có 
ADE qua phỏng vấn, 259/332 (78,0%) bệnh nhân ghi nhận ADE qua hồi cứu bệnh án. Mệt mỏi, chán ăn, 
giảm Hb, giảm bạch cầu/bạch cầu trung tính và tăng ALAT/ASAT là các biểu hiện ADE hay gặp nhất. Tỷ 
lệ ADE ghi nhận ở các cấp độ từ 1-5 lần lượt là: 77,4%; 15,8%; 5,0%; 1,9% và 0%. Kết luận: kết quả 
nghiên cứu cho thấy, bệnh nhân sử dụng hóa chất điều trị ung thư có tỷ lệ ADE rất cao. Hoạt động giám 
sát tích cực của dược sĩ lâm sàng tại TTYHHN&UB có hiệu quả trong việc ghi nhận được nhiều ADE. 
Để đảm bảo an toàn người bệnh, cần triển khai chương trình giám sát tích cực tại TTYHHN&UB nói 
riêng cũng như các đơn vị lâm sàng khác trong toàn bệnh viện nói chung.

Từ khóa: Biến cố bất lợi, bệnh nhân ngoại trú, trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, giám sát tích 
cực, dược sĩ lâm sàng

SU M M A R Y
ADVERSE DRUG EVENTS ANALYSIS ON OUTPATIENTS CANCER VIA CLINICAL 

PHARMACIST’S ACTIVE SURVEILLANCE

Aims: to make a survey o f clinical characteristics o f cancer patients treated by chemotherapy 
and adverse drug events (ADE) analysis via active surveillance o f clinical pharmacists in the Nuclear 
medicine and Oncology center. Subjects: patients and their medical files in August 2016. Methods: 
a cross-sectional study, ADE active surveillance without intervention. Results: our study identified 
total 3.273 ADEs, in which 326/332 (98.2%), 259/332 (78.0%) patients had ADEs via interviewed 
and reviewed lab results, respectively. The most common ADEs were fatigue, appetite loss, anemia,
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leukopenia/neutropenia and ALAT/ASAT increased. The incidence and severity of ADE on each grades 
from 1 through 5 were 77.4%; 15.8%; 5.0%; 1.9% and 0%, respectively. Conclusions: the present study 
showed that the incidence of ADEs related to chemotherapy is very high. Our data also proved that active 
surveillance by clinical pharmacists in the Nuclear medicine and Oncology center could effectively 
improve the quantity o f ADEs. These active surveillance programs should be implemented usually in the 
Nuclear medicine and Oncology and other clinical wards of the hospital to ensure patient safety.

Keywords: adverse drug events, out patients, Nuclear medicine and Oncology center, active 
surveillance, clinical pharmacist

I. ĐẶT VẤN ĐÈ

Biến cố bat lợi của thuốc (Adverse Drug 
Event -  ADE) đuợc định nghĩa là bất kỳ biến cố 
nào xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc nhưng 
không nhất thiết do phác đồ điều trị bằng thuốc 
gây ra [ 11 ]. ADE là một trong những nguyên nhân 
làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, kéo dài thời 
gian nằm viện, tăng chi phí, ảnh huởng đến chất 
luợng điều trị cho nguòi bệnh. Do đó, vấn đề giám 
sát, phát hiện, xử trí ADE hiện đang là mối quan 
tâm lớn trong thực hành lâm sàng.

Báo cáo ADE từ nhân viên y tế là phuong pháp 
giám sát chính tại các co sở khám, chữa bệnh. Trong 
đó báo cáo tự nguyện là phuong pháp don giản, ít tốn 
kém, đuợc áp dụng phổ biến nhất và trở thành co sở 
khoa học dể các nhà quản lý cũng nhu các thầy thuốc 
lâm sàng đua ra các quyết định quản lý, sử dụng 
thuốc an toàn, hiệu quả, kinh tế. Duợc sĩ lâm sàng 
(DSLS) có vai trò quan trọng trong hệ thống báo cáo 
tự nguyện [3], Hoạt động duợc lâm sàng (DLS) làm 
tăng số luợng báo cáo, cải thiện chất luợng các báo 
cáo, xử lý kịp thòi và hiệu quả nhiều ADE [7],

Mọi loại thuốc đều có thể gây ra ADE, tuy 
nhiên hóa chất diều trị ung thu là nhóm thuốc có 
độc tính cao và khoảng diều trị hẹp, do vậy luôn 
tiềm tàng nguy cơ xảy ra ADE cho bệnh nhân vói 
mọi cấp độ, kể cả tử vong [8], Tổng hợp báo cáo 
từ các bệnh viện tại Mỹ cho thấy thuốc điều trị 
ung thu đứng thứ 3 trong số các thuốc gây ADE

nhiều nhất (chỉ xếp sau nhóm thuốc corticoid và 
thuốc chổng đông máu) [ 1 ]. Mặc dù vậy, số luợng 
báo cáo ADE của hóa chất diều trị ung thu nói 
riêng và các thuốc nói chung luôn thấp hon thực tế 
[2], Thực trạng này đã làm giảm đáng kê ý nghĩa 
quan trọng của hệ thống báo cáo tự nguyện.

Cũng nhu vậy, số luợng báo cáo ADE của Trung 
tâm Y học hạt nhân và Ung buớu (TTYHHN&ƯB), 
bệnh viện Bạch Mai giai đoạn tnrớc năm 2006 chỉ 
chiếm gần 0,1% so với tổng báo cáo tự nguyện của 
toàn bệnh viện, giai đoạn 2006 -  2011 cùng với việc 
tăng cuờng hoạt động DLS, triển khai các đề tài co sở 
liên quan đến ADE thì số lượng các báo cáo ADE của 
Trung tâm này đã tăng có ý nghĩa (6,5% trong tổng 
số 2887 báo cáo). Tuy nhiên, giai đoạn 2012-2016 
khi hoạt động DLS tập trung cho các đon vị khác thì 
số luợng báo cáo ADE tại đây lại sụt giảm nghiêm 
trọng (chỉ còn 20 báo cáo) [5],[6],

Xuất phát từ thực trạng ke trên, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài “Phân tích các ADE trên 
bệnh nhân điều trị ngoại trú tại TTYHHN& UB
-  Bệnh viện Bạch Mai thông qua hoạt động 
giám sát tích cực của DSLS” vói 2 mục tiêu:

1. Khảo sát đặc điếm chung của bệnh nhân 
và hóa chất điều trị ung thư.

2. Phân tích đặc điêm và tỷ lệ các ADE ghi 
nhận được thông qua hoạt động giám sát tích cực 
của DSLS.
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II. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu:

Bệnh nhân và bệnh án của người bệnh điều trị 
ngoại trú tại TTYHHN&UB từ 01/8/2016 - 8/2016.

- Tiêu chuấn lựa chọn: Bệnh nhân và bệnh 
án của người bệnh đến khám và lĩnh thuốc tại 
phòng khám ngoại trú của TTYHHN&UB trong 
thời gian nghiên cứu được kê đơn, sử dụng hóa 
chất điều trị ung thư.

- Tiêu chuẩn loại trừ : Bệnh nhân có xạ trị.

2.2ắ Phương pháp nghiên cứu:

♦> Nghiên cứu mô tả, cắt ngang, giám sát 
tích cực ADE không can thiệp. Các bệnh nhân 
thỏa mãn tiêu chuấn lựa chọn và tiêu chuấn loại 
trừ được giám sát tích cực các ADE qua các hoạt 
động, bao gồm:

- Phỏng vấn bệnh nhân (hoặc người nhà bệnh 
nhân), nhân viên y tế theo bộ câu hỏi đã được thiết 
kế sẵn, ghi nhận các ADE liên quan.

- Hồi cứu bệnh án: rà soát, phân tích các xét 
nghiệm sinh hóa máu và huyết học của những 
bệnh nhân đã được phỏng vấn.

❖ ADE được phân loại theo tiêu chuẩn 
của Viện ung thư quốc gia Hoa kỳ (Common 
Terminology Criteria for Adverse Events v4.0 - 
CTCAE) [8], gồm 5 cấp độ: độ 1 - nhẹ; độ 2 - 
trung bình; độ 3 - nặng; độ 4 - đe dọa tính mạng; 
độ 5 - tử vong

♦> Hóa chất ung thư được phân loại vào các 
nhóm dược lý theo mã ATC, bao gồm:

L01A - Các tác nhân alkyl hóa

LO 1B - Các thuốc kháng chuyển hóa

LO 1C - Các alkaloid tò cây và các thuốc có 
nguồn gốc thiên nhiên khác

D̂IỄN ĐÀN Y HỌC___________

LO 1D - Các kháng sinh gây độc tế bào và 
các chất liên quan

LOIX - Các thuốc chổng ung thư khác

L02A - Hormon và các chất liên quan

L02B - Các chất đối kháng hormon và các 
chất liên quan

L04A - Các chất điều biến miễn dịch

❖ Phương pháp xử lý số liệu: dừ liệu được 
nhập liệu và hỗ trợ bằng phần mem Microsoft 
Excel 2010® và SPSS Statistic 22.0.

III. KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u

3.1. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm chung 
của mẫu nghiên cứu

3.1.1. Đặc điếm chung của bệnh nhân

Trong thời gian thực hiện nghiên cứu, chúng 
tôi lựa chọn được 332 bệnh nhân thỏa mãn các chỉ 
tiêu lựa chọn và loại trừ, đặc điêm của bệnh nhân 
trong mẫu nghiên cứu được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Đặc điêm của bệnh nhân trong nghiên cihi

Chỉ tiêu nghiên cứu Kết quả

Bệnh nhân (n) 332

Tuổi ( x±  SD) 58.6 ± 12.0

Nam ( n (%)) 183 (55.1)

Nhận xét: kết quả nghiên cứu cho thấy, bệnh 
nhân trong mẫu nghiên cứu thuộc nhiều lớp tuổi. 
Tuy nhiên chủ yếu được phân bố ở lóp người cao 
tuổi (trung bình là 58,6 tuổi); phân bố về giới khác 
nhau không có ý nghĩa.

3.1.2. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu theo 
phân bố bệnh

Đặc điểm phân bố bệnh nhân trong mầu 
nghiên cứu theo chẩn đoán bệnh được trình bày 
trong Biểu đồ 1.
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Ung thư vú  

U ng thư gan 

U ng thư trực tràng 

U ng thư đại tràng 

U ng thư dạ dày 

Khác 

U ng thư phổi

«9.0

14,8

17,.5

22,9

123-2

Biếu đồ 1. Phân bố bệnh nhân theo chẩn đoán bệnh (%)

Nhận xét: bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu phân bố ở nhiều loại ung thư khác nhau, trong đó hay 

gặp nhất là ung thư phối.

J.7ể3ẽ Đặc điếm hóa chất điều trị ung thư sử dụng trong mẫu nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm hóa chất điều trị ung thư trong mẫu nghiên cứu được trình bày 
trong bảng 2.

Bảng 2. Đặc điếm chung của hóa chất điểu trị ung thư trong mẫu nghiên cứu

stt Nhóm dược lý Hóa chất sử dụng Số lượt kê đơn Tỷ lệ (%)

1 L01X
cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, rituximab, 
trastuzumab, bevacizumab, imatinib, 
gefitinib, erlotinib, sorafenib, irinotecan

193 41,2

2
L01B pemetrexed, 5FU, gemcitabin, capecitabin, 

tegafur (dạng phối hợp)
148 31,5

3
L01C vincristin, vinorelbin, etoposid, paclitaxel, 

docetaxel
59 12,6

4 L01D doxorubicin, epirubicin, mitroxantron 20 4,3

5 L01A cyclophosphamid, temozolomid 19 4,1

6
L02B

tamoxifen, bicalutamid, anastrozol, letrozol 18 3,8

7 L04A thalidomid 10 2,1

8 L02A goserelin 2 0,4

Tồng 469 100,0

Nhận xét: Kết quả trong bảng 2 cho thấy, hóa chất điều trị ung thư sử dụng trong mẫu nghiên cứu 

thuộc 8 nhóm dược lý khác nhau theo mã ATC, trong đó nhóm dược lý được sử dụng nhiều nhất là LO 1X, 
tiếp theo là L01B và L01C. Nhóm dược lý được sử dụng ít nhất là L02A.
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3.2. Kết quả nghiên cứu về ADE thông qua hoạt động giám sát tích cực của DSLS

3.2.1. Đặc điểm cácAD E ghi nhận được

Ket quả nghiên cứu về các ADE ghi nhận được thông qua qua phỏng vấn và sàng lọc xét nghiệm 
được trinh bày chi tiết trong bảng 3.

Bảng 3. Đặc điêm ADE ghi nhận được qua phỏng vấn và sàng lọc xét nghiệm (%)

Chỉ tiêu nghiên cứu
ADE ghi nhận được từ hoạt 

động phỏng vấn 
(n = 332)

ADE ghi nhận được qua 
sàng lọc xét nghiệm 

(n = 332)

Số BN gặp ADE (n (%)) 326 (98,2) 259 (78.0)

Tổng số ADE (n) 2792 481

Số ADE/BN (trung vị [tứ phân vị]) 7,0 [4,0-12,0] 1.0 [1.0-2.0]

Nhận xét: số liệu từ bảng 3 cho thấy, bệnh nhân sử dụng hóa chất điều trị ung thư gặp ADE với tỷ 
lệ cao: kết quả phỏng vấn cho thấy bệnh nhân gặp 7,0 [4,0-12,0] biểu hiện ADE; kết quả tương ứng thu 
được qua sàng lọc xét nghiệm là 1,0 [1,0-2,0],

3.2.2. Ket quả nghiên cứu về 10 ADE ghi nhận được nhiều nhất qua phỏng vấn

Trong số các ADE thu được từ hoạt động phỏng vấn, có 10 biểu hiện thường gặp nhất được mô tả 
chi tiết trong bảng 4.

Bảng 4. Mười ADE ghi nhận được nhiều nhất qua phỏng vấn

Biểu hiện ADE Số BN ghi nhận được ADE (n=332) Tỷ lệ (%)

Mệt mỏi 200 60,2

Chán ăn 162 48,8

Ngứa ran/tê ở bàn tay/chân 148 44,6

Khô miệng 138 41,6

Yếu cơ hoặc đau nhức cơ 130 39,2

Giảm thị lực 119 35,8

Choáng váng 114 34,3

Buồn nôn 114 34,3

Rụng tóc 114 34,3

Táo bón 106 31,9

Nhận xét: mệt mỏi là ADE chiếm tỷ lệ lớn nhất (60,2%) trong số mười biểu hiện ADE ghi nhận 
được. Tiếp theo là chán ăn, ngứa ran/tê ở bàn chân/tay, khô miệng, yếu cơ hoặc đau nhức cơ, giảm thị 
lực, choáng váng, buồn nôn, rụng tóc, táo bón.
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3.2.3. Ket quả nghiên cứu veAD E qua sàng lọc kết quả xét nghiệm

3.2.3.1. Đặc điếm chung của các ADE qua sàng lọc kết quả xét nghiệm

Đặc điếm chung của các ADE ghi nhận qua sàng lọc kết quả xét nghiệm được trình bày chi tiết trong 
bảng 5.

Bảng 5. ADE ghi nhận qua sàng lọc kết quả xét nghiệm

Biểu hiện ADE Số BN ghi nhận được ADE (n=332) Tỷ lệ (%)

Sinh hóa

Tăng ALAT/ASAT 96 28,9

Tăng canxi huyết thanh 10 3,0

Hạ kali huyết thanh 10 3,0

Huyết học

Giảm Hb 190 57,2

Giảm bạch cầu 48 14,5

Giảm bạch cầu trung tính 48 14,5

Giảm tiểu cầu 29 8,7

Nhận xét: theo kết quả của bảng 5, giảm Hb và tăng ALAT/ASAT là các ADE ghi nhận được với tỷ 
lệ cao nhất (57,2% và 28,9%), tiếp theo là giảm bạch cầu và bạch cầu trung tính. Tăng canxi huyết thanh 
và hạ kali huyết thanh là các ADE ít gặp.

3.2.3.2. Phân loại ADE theo CTCAE

Tỷ lệ ADE ở các cấp độ ghi nhận được thông qua sàng lọc kết quả xét nghiệm sinh hóa và huyết học 
được trình bày trong Biếu đồ 2.

Biểu đồ 2. Tỷ lệ cácADE theo phân loại CTCAE (%)

Nhận xét: Kết quả ở hình 2 cho thấy, chủ yếu ghi nhận được các ADE ở độ 1,2 (77,4%; 15,8%), chỉ 
có tỷ lệ ít các ADE ở độ 3 (5,0%) và độ 4 (1,9%), không ghi nhận ADE nào ở độ 5 trong mầu nghiên cứu.
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IV. BÀN LUẬN

Nghiên cứu cắt ngang, mô tả được tiến 
hành trên 332 bệnh nhân điều trị ngoại trú tại 
TTYHHN&UB qua giám sát tích cực ADE bao 
gồm: phỏng vấn trực tiếp người bệnh hoặc người 
nhà bệnh nhân và nhân viên y tế; sàng lọc kết quả 
xét nghiệm sinh hóa máu và huyết học. Ket quả 
cho thấy mẫu nghiên cứu không khác nhau có ý 
nghĩa về giới tính, độ tuổi trung bình 58,6 ± 12,0, 
bệnh thường gặp là ung thư phổi. Các hóa chất 
điều trị ung thư có mặt trong nhiều phác đồ gồm: 
cisplatin, carboplatin, oxaliplatin, rituximab, 
trastuzumab, bevacizumab, imatinib, gefitinib, 
erlotinib, sorafenib, irinotecan, pemetrexed, 5FU, 
gemcitabin, capecitabin và tegafur dạng phối họp.

Trả lời câu hỏi vai trò của DSLS trong việc ghi 
nhận các ADE liên quan đến hóa chất điều trị ung 
thư thông qua hoạt động giám sát tích cực, kết quả 
nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ADE liên quan đến hóa 
chất điều trị ung thư do hoạt động DLS ghi nhận 
được rất cao, cao hơn rõ rệt so với hệ thống báo 
cáo tự nguyện. Cụ thế, tỷ lệ ADE qua phỏng vấn 
và sàng lọc kết quả xét nghiệm lần lượt là 98,2% 
và 78,0%. Trong đó phần lớn các ADE liên quan 
đến xét nghiệm phát hiện được ở cấp độ 1 và 2. Chỉ 
có 5,0% và 1,9% ADE tương ứng ở cấp độ 3 và 4, 
không ghi nhận ADE nào ở cấp độ 5. Nhiều biểu 
hiện ADE liên quan đến triệu chứng lâm sàng chúng 
tôi ghi nhận được như: mệt mỏi, chán ăn, chán ăn, 
ngứa ran/tê ở bàn chân/tay, khô miệng, yếu cơ hoặc 
đau nhức cơ, giảm thị lực, choáng váng, buồn nôn, 
rụng tóc, táo bón. Đây là các biêu hiện ADE thường 
gặp khi sử dụng hóa chất điều trị ung thư, ảnh 
hường nhiều đến chất lượng cuộc sống của người 
bệnh. Ket quả này phù hợp với một số nghiên cứu 
đã công bố như: nghiên cứu của Trần Hồng Linh 
năm 2009 thực hiện tại TTYHHHN&UB, bệnh 
viện Bạch Mai [4] và nghiên cứu của Wahlang năm 
2017 tại Ấn Độ [10]

Giảm Hb, giảm bạch cầu và bạch cầu trung 
tính là các ADE liên quan đến xét nghiệm huyết 
học thường gặp nhất trong nghiên cứu của chúng 
tôi. Nghiên cứu của Wahlang và cộng sự trên 119 
bệnh nhân sử dụng hóa chất điều trị ung thư tại 
một bệnh viện trường đại học của Ân Độ cũng cho 
kết quả tương tự, với tỉ lệ ADE lần lượt: thiếu máu 
(2,8%), giảm bạch cầu (3,8%) và giảm bạch cầu 
trung tính (1,9%) [10],

Nghiên cứu của Visacri và cộng sự [9] về 
hoạt động giám sát tích cực các ADE trên bệnh 
nhân ung thư tại một bệnh viện Brazil cho kết quả 
khác với nghiên cứu của chúng tôi, trung bình mồi 
bệnh nhân có 3,8 ADE liên quan đến triệu chứng 
lâm sàng, trong đó nôn, rụng tóc và mệt mỏi là 
các biểu hiện ADE được ghi nhận nhiều nhất. Sở 
dĩ có sự khác biệt này là do Visacri chỉ đưa ra 10 
ADE liên quan đến triệu chứng lâm sàng trong khi 
chúng tôi đưa ra 38 triệu chứng.

Trong Cảnh giác Dược, phương pháp chính 
được dùng để thu thập dữ liệu về tính an toàn của 
thuốc là báo cáo tự nguyện, thu thập các báo cáo 
đơn lẻ về những trường họp nghi ngờ xảy ra ADE, 
được các nhân viên y tế, bệnh nhân, các đơn vị sản 
xuất kinh doanh dược phấm báo cáo theo một biếu 
mẫu nhất định. Đây là phương pháp đơn giản, rẻ 
tiền, có thể áp dụng được đối với tất cả các loại 
thuốc nên được sử dụng rộng rãi [11].Tuy nhiên 
báo cáo tự nguyện hiện còn tồn tại nhiều hạn chế, 
trong đó báo cáo thấp hơn thực tế về số lượng và 
chất lượng là thách thức lớn. Nguyên nhân dần 
đến hiện tượng này chủ yếu do kiến thức, thái độ 
của nhân viên y tế không biết đến quy định/quy 
trình báo cáo, không biết loại ADE nào cần báo 
cáo, không thấy lợi ích của báo cáo hoặc sợ quy 
kết trách nhiệm ... [7].

Nhìn lại dữ liệu báo cáo ADE tự nguyện của 
TTYHHN&UB qua các giai đoạn chúng tôi thấy, 
trước năm 2006 chỉ có duy nhất 1 báo cáo, giai
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đoạn 2006-2011 có 188 báo cáo [5],[6] giai đoạn 
2012-2016 có 20 báo cáo. Sở dĩ số lượng báo cáo 
ADE giai đoạn 2006-2011 TTYHHN&UB có số 
lượng cao nhất là do có hoạt động giám sát tích 
cực ADE của dược sĩ từ 01/2008-2/2009, kết quả 
của hoạt động cho thấy tỉ lệ bệnh nhân gặp ADE 
được ghi nhận đã tăng lên có ý nghĩa thống kê so 
với kết quả thu được ghi nhận trên bệnh án[4]. 
Trong nghiên cứu giám sát tích cực này, chúng tôi 
ghi nhận được 326 (98,2%) bệnh nhân gặp ADE 
liên quan đến các triệu chứng lâm sàng và 259 
(78,0%) bệnh nhân gặp ADE qua sàng lọc các xét 
nghiệm cận lâm sàng trên tổng số 332 bệnh nhân. 
Như vậy tỷ lệ bệnh nhân ghi nhận ADE thông 
qua giám sát tích cực cao hơn so với báo cáo tự 
nguyện về số lượng. Ket quả này tương đồng với 
nghiên cứu của Hardman, theo tác giả trong quá 
trình đến làm việc thường xuyên tại các khoa 
điều trị, bằng việc kiềm tra thuốc trong đơn kê, 
xem xét các xét nghiệm trong hồ sơ bệnh án, trao 
đôi với điêu dưỡng....dược sỹ có thê phát hiện 
thêm nhiều ADE trong khi chúng có thế bị bỏ qua 
nếu không có sự theo dõi sát sao này [3].

v ệ KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

5.1. Kết luận

1/ Kết quả về đặc điếm mẫu nghiên cứu

Hoạt động giám sát ADE tích cực của dược

sĩ lâm sàng tại TTYHHN&UB đã ghi nhận được 
tổng số 3.273 ADE trên 332 bệnh nhân.

Bệnh nhân trong mầu nghiên cứu thuộc lớp 
người cao tuổi, trung bình là 58,6 tuổi, phân bố về 
giới khác nhau không có ý nghĩa, phân bố ở nhiều 
loại ung thư khác nhau, trong đó hay gặp nhất là 
ung thư phoi. Các hóa chất ung thư được sử dụng 
nhiều nhất thuộc nhóm L0IX.

2 / Ket quả về các ADE ghi nhận được

326/332 (98,2%) bệnh nhân ghi nhận ADE 
qua phỏng vấn, 259/332 (78,0%) bệnh nhân ghi 
nhận ADE qua sàng lọc kết quà xét nghiệm sinh 
hóa máu và huyết học. Các ADE liên quan đến 
xét nghiệm phân bố chính ở độ 1 và 2 (77,4% và 
15,8%), ADE ở độ 3 và 4 chỉ chiếm lần lượt là 
5,0% và 1,9%, không ghi nhận ADE nào ở độ 5.

Mệt mỏi, chán ăn, giảm Hb, giảm bạch cầu/ 
bạch cầu trung tính và tăng ALAT/ASAT là các 
biểu hiện ADE hay gặp nhất.

5.2. Kiến nghị

Kết quả nghiên cứu cho thấy giám sát tích 
cực của dược sĩ lâm sàng có hiệu quả trong việc 
tăng số lượng các ADE ghi nhận được. Để đảm 
bảo an toàn người bệnh, cần triển khai chương 
trình giám sát ADE tích cực tại TTYHHN&UB 
nói riêng cũng như các đơn vị lâm sàng khác trong 
toàn bệnh viện nói chung.
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