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TÓM TẮT
M ục tiêu: Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sỳ lâm sàng trong việc báo cáo ADR của thuốc an
thần kinh và khảo sát các tác dụng không mong muốn của thuốc an thần kinh. Đối tư ợ ng và phương
pháp: Tiến cứu mô tả trên toàn bộ bệnh nhân nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia, Bệnh viện
Bạch Mai hoặc bệnh nhân nhập viện do tác dụng không mong muốn của thuốc an thần kinh từ tháng
11/2016 đến tháng 04/2017. K ết quả và kết luận: số lượng báo cáo ADR của thuốc an thần kinh ghi
nhận được trong thời gian nghiên cứu là 149, tăng gấp hơn 18 lần so với tổng số ADR được báo cáo dưới
hình thức tự nguyện trong vòng 10 tháng trước can thiệp. Haloperidol là thuốc nghi ngờ được báo cáo
nhiều nhất trong các thuốc an thần kinh (52,3%), sau đó tới risperidon (28,2%). Rối loạn trương lực cơ
cấp, bồn chồn bất an và hội chứng giống Parkinson là những biểu hiện ADR thường gặp khi sử dụng loại
thuốc này. Hoạt động can thiệp của dược sỹ lâm sàng đã làm tăng đáng kế số lượng báo cáo ADR so với
phương pháp báo cáo tự nguyện. Trong tương lai, càn mở rộng chương trình giám sát tích cực ADR tại
tất cả các đơn vị lâm sàng trong toàn bệnh viện đê đảm bảo an toàn thuốc cho người bệnh.
Từ khóa: Thuốc an thần kinh, phản ứng có hại của thuốc, can thiệp của dược sỳ lâm sàng, giám sát
tích cực

SUMMARY
EVALUATION OF ANTIPSYCHOTIC-INDUCED ADVERSE REACTIONS WITH ACTIVE
SURVEILLANCE BY CLINICAL PHARMACISTS
Objectives: Evaluation o f adverse drug reactions (ADRs) o f antipsychotics occurred on inpatients
treated at the National Institute o f Mental Health - Bach Mai Hospital with active surveillance by clinical
pharmacists. Subjects and Methods: A prospective, descriptive study o f all inpatients treated with
antipsychotics from 01/11/2016 to 30/04/2017 at the National Institute o f Health National Hospital,
Bach Mai Hospital or patients admitted to hospital due to adverse effects o f antipsychotics. Results and
conclusions: The number o f ADRs reported during the study period was 149, an increase o f more than

* Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai, ** Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
*** Trung tăm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc
Người liên hệ: Trần Nhân Thắng, Email: trannhanthangbm@gmail.com
Ngày nhận bài: 14/ 03/ 2018, Ngày phản biện: 28/03/2018, Ngày chấp nhận đăng: 30/03/2018
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18 times the reported ADR in the 10 months prior to intervention. Haloperidol was the most reported
antipsychotic (52.3%), followed by risperidone (28.2%). Dyskinesia, akathisia and parkinsonism are
the most common ADRs. Active surveillance o f clinical pharmacists on identification o f ADR has
significantly increased the number o f ADR reports compared to the voluntary report. In future, it is
necessary to strengthen the implementation o f active surveillance programs at all clinical units in the
hospital to ensure drug safety for patients.
Keyword: Antipsychotic, adverse drug reaction, investigation o f clinical pharmacist, active
surveillance

I. ĐẶT VÁN ĐÈ

thuộc nhiều vào kiến thức, thái độ và thực hành

Các thuốc chống loạn thần, hay còn gọi là
thuốc an thần kinh (ATK) là nhóm thuốc điều
trị được sừ dụng nhiều trong chuyên ngành tâm
thần. Cùng vói các tiến bộ của y duợc học, nhiều
loại thuốc trong nhóm này dã có hiệu lực điều trị
tốt. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đây là
nhóm thuốc gây nhiều phản ứng có hại (Adverse
Drug Reaction - ADR) cho bệnh nhân, bao gồm:

của nhân viên y tế dối vói hoạt động báo cáo ADR
dẫn tói làm giảm đáng kể ý nghĩa quan trọng của
hệ thống báo cáo tự nguyện. Nhiều nghiên cứu đã
chỉ ra rằng duợc sỹ lâm sàng (DSLS) có vai trò
quan trọng trong công tác báo cáo ADR, không
chỉ làm tăng có ý nghĩa số luợng mà còn hoàn
thiện chất luọng báo cáo, đồng thời giúp xử trí kịp
thời và hiệu quả nhiều ADR nghiêm trọng [12],

loạn trưong lực co cấp, rối loạn vận động muộn,

Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia là một

tăng cân, tăng đường huyết,... ảnh hưởng đến

trong nhũng co sở khám và điều trị bệnh nhân tâm

sinh hoạt, khiến bệnh nhân không tuân thủ y lệnh

thần của cả nuớc. Theo thống kê, số luợng báo

dẫn tới giảm hiệu quả điều trị, thậm chí phải nhập

cáo ADR đuợc ghi nhận tại Viện trong giai đoạn

viện [4],[5],[6], Vì vậy, việc phát hiện, báo cáo và

2006 - 2011 chỉ chiếm 0,97% tổng số báo cáo

xừ trí kịp thòi đối vói các ADR trong quá trình su

toàn bệnh viện (28/2.887 báo cáo) [11], thậm chí,

dụng thuốc ATK cần đuợc chú trọng trong thực

nhũng năm gần đây số lượng báo cáo ADR đuợc

hành lâm sàng tại bệnh viện.

thực hiện bởi đon vị này mồi năm chỉ còn 1 - 2

Báo cáo tự nguyện ADR từ nhân viên y tế
hiện là kênh báo cáo đóng vai trò then chốt trong
hoạt động Cảnh giác duợc vói uu điểm đon giản, ít
tốn kém, có khả năng phát hiện các ADR nghiêm
trọng và hiếm gặp, hình thành tín hiệu cảnh báo,

báo cáo. Nhằm đẩy mạnh công tác báo cáo ADR
tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia, chúng tôi
thực hiện “Khảo sát phản ứng có hại của thuốc an
thần kinh ghi nhận thông qua can thiệp của dược
sỹ lâm sàng tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia”,
vói mục tiêu:

trơ thành co sở khoa học dể các nhà quản lý cũng
như thầy thuốc lâm sàng đua ra các quyết định

1. Đánh giả hiệu quả can thiệp của DSLS

quản lý, sừ dụng thuốc an toàn, hiệu quả, kinh tế.

trong việc báo cáo ADR do thuốc ATK tại Viện

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của phucmg pháp này

Sức khỏe tâm thần Quốc gia.

là tình trạng báo cáo thiếu về số luợng so vói thực

2. Khảo sát ADR của thuốc ATK xảy ra trên

tế và chất luợng báo báo thấp, gây khó khăn cho

bệnh nhân điêu trị nội trú và nhập viện do ADR của

việc thẩm định các ADR [9], Thực trạng trên phụ

thuốc ATK tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia.
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II.

ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

-

Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân nhập v

do sử dụng ATK không vì mục đích điều trị.

NGHIÊN CỨU

•

2.1ể Đối tượng nghiên cứu:

Tất cả các báo cáo ADR có liên quan

thuốc ATK được ghi nhận từ Viện Sức khỏe tâm
Toàn bộ bệnh nhân nhập viện vào Viện
thần Quốc gia trong thời gian từ tháng 01/2016
Sức khỏe tâm thần Quốc gia trong giai đoạn từ
đến tháng 12/2017 và lưu trữ tại khoa Dược.
tháng 11/2016 đến hết tháng 04/2017.
2.2.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên
Tiêu chuân lựa chọn: Bệnh nhân có sử
tiến cứu, can thiệp, ghi nhận các ADR do thuốc
dụng thuốc ATK trong quá trình điều trị nội trú
ATK theo mẫu phiếu thu thập ADR định sằn.
hoặc bệnh nhân điều trị ngoại trú bằng thuốc ATK
2.2.1. Quy trình nghiên cứu:
và nhập viện do gặp tác dụng không mong muốn
•

của ATK.

Quy trình nghiên cứu được mô tả trong Hình 1.
11/2016

Dược sĩ
+ Bác sĩ

Dược sĩ

Xây dựng biêu
mẫu thu thập ADR

Tập huấn về ADR
và công tác báo
cáo ADR, hướng
dẫn điền biêu mẫu
ADR

12/2016

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

Dược
ợc sĩ
+ Bác
ác sĩ

Dược sĩ

>

Dược sĩ

>

Dược sĩ

05/2017

Rà soát bệnh
án hàna naày
tại khoa lâm
sàng, ghi
nhận ADR
của thuốc
ATK được
ghi trong
bệnh án

Sơ đồ 1. Quy trình giám sát ADR của thuốc ATK tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia.
Biểu mầu chuyên biệt đế thu thập ADR do

•

Giai đoạn 2 (tháng 04/2017): DSLS

thuốc ATK áp dụng trong giai đoạn can thiệp được

mặt tại đơn vị lâm sàng hàng ngày, trực tiếp rà

thiết kế bởi DSLS có sự đồng thuận của bác sỹ

soát bệnh án và ghi nhận ADR liên quan đến thuốc

(BS) chuyên khoa tại Viện Sức khỏe tâm thần

ATK được ghi trong bệnh án của bệnh nhân.

Quốc gia. Trong thời gian này, DSLS tổ chức tập
huấn cho BS kiến thức về theo dõi, giám sát, ghi

2.2.2. Phương pháp phân loại thuốc ATK:

nhận thông tin và báo cáo ADR vào biểu mầu.

Thuốc ATK được phân nhóm theo Kalyna

Can thiệp được thực hiện qua 2 giai đoạn:
•

z. Bezchlibnyk-Butler và Adil s. Virani [13], bao

Giai đoạn 1 (tà tháng 11 /2016 đến thánggồm:

03/2017): BS theo dõi, phát hiện bệnh nhân có
biểu hiện gặp ADR của thuốc ATK và điền vào
biểu mẫu ADR; định kỳ 1 lần/tuần, DSLS rà soát

-

levomepromazin,...
-ATK không điển hình: amisulpirid, clozapin,

các phiếu này, bố sung thông tin thiếu và thu thập
về khoa Dược.

54

I Y HỌC LÂM SÀNG số

ATK điển hình: chlorpromazin, haloperid

olanzapin, quetiapin, risperidon, sulpirid,.ẵ.

chuyên đề (Tháng 4/2018)

DIÈN ĐÀN Y HỌC
Nghiên cứu khoa học

2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu:

2.4.

Phương pháp xử lý số liệu: số liệu

được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2010.
• Đánh giá hiệu quả hoạt động can thiệp của

Giá trị trung bình số lượng báo cáo ở giai đoạn

DSLS đến công tác báo cáo ADR liên quan đến

có can thiệp và không có can thiệp được so sánh

thuốc ATK thông qua so sánh số lượng báo cáo
ghi nhận ở giai đoạn trước khi có can thiệp và
trong thời gian can thiệp;

bằng test thống kê phi tham số Mann-Whitney u.
IIIắ KÉT QUẢ NGHIÊN

cứu

3ệl. Kết quả về đánh giá hiệu quả của
chương trình can thiệp

• Khảo sát tần suất gặp ADR; tỷ lệ các biểu

Kết quả đánh giá về hiệu quả của chương

hiện ADR và thuốc ATK nghi ngờ gây ADR được

trình can thiệp của DSLS đến công tác báo cáo
ADR liên quan đến thuốc ATK tại Viện Sức khỏe

báo cáo trong giai đoạn can thiệp của DSLS.

tâm thần Quốc gia được trình bày trong Biểu đồ 2.

Biểu đồ 2. Số lượng báo cáo ADR liên quan đến thuốc A T K giai đoạn 01/2016 - 12/2017
Nhận xét: Kết quả trong Hình 2 cho thấy,

so với giai đoạn trước khi có can thiệp (trung bình

từ tháng 01/2016 đến tháng 10/2016, chỉ có 08

0,80 báo cáo/tháng) với p=0,0008 và giai đoạn

báo cáo liên quan đến thuốc ATK được ghi nhận.

sau khi kết thúc can thiệp (trung bình 0,25 báo

Số lượng báo cáo bắt đầu tăng tò thời điểm có

cáo/tháng) với p=0,0011.

can thiệp của DSLS vào hoạt động báo cáo ADR
(tháng 11/2016).

Giai đoạn 11/2016 - 03/2017 có 1.603 bệnh
nhân nhập viện điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm

Kết quả kiếm định thống kê phi tham số

thần Quốc gia có sử dụng thuốc ATK, trong đó ghi

Mann-Whitney u cho thấy, số lượng báo cáo ghi

nhận được 95 ADR xảy ra trên 64 bệnh nhân, tương

nhận đuợc trong thời gian can thiệp (trung bình

ứng với tỷ lệ ADR là 0,06 ADR/bệnh nhân nhập viện.

24,8 báo cáo/tháng) tăng lên có ý nghĩa thống kê

Tuy nhiên, với sự giám sát tích cực và trực tiếp ghi
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3.2.1. K ết quả khảo sát về tỷ lệ xuất hiện

nhận báo cáo ADR của DSLS trong tháng 04/2017,
tỷ lệ ADR ghi nhận được là 0,16 ADR/bệnh nhân

của các biêu hiện ADR

nhập viện (38 bệnh nhân xuất hiện ADR trong tong
số 334 bệnh nhân nhập viện có dùng thuốc ATK).
3.2.

Nghiên cứu thu được tổng cộng 149 báo cáo
ADR của thuốc ATK trong khoảng thời gian can

Kết quả khảo sát ADR của thuốc ATKthiệp. Ket quả được trình bày trong Bảng 1.

ghi nhận được trong nghiên cứu
Băng l ệ s ố tượng và tỷ lệ xuất hiện các biếu hiện ADR ở bệnh nhân dùng thuốc ATK
Số lư ợng
ADR

Tỷ lệ (%)
(N=149)

Rối loạn trương lực cơ cấp

74

49,7

Bồn chồn bất an

66

44,3

Hội chứng giống Parkinson

49

32,9

Rối loạn tim mạch

22

14,8

Rối loạn thần kinh thực vật

13

8,7

Rối loạn vận động muộn

2

1,4

Biểu hiện khác*

16

10,7

Biểu hiện ADR

*Biêu hiện khác bao gôm: buôn ngủ, dị img da, phản ứng tại chô tiêm và các ADR khác
Nhận xét: Hội chứng ngoại tháp với những

ATK (32,9 - 49,7%).

biếu hiện như rối loạn trương lực cơ cấp, bồn chồn
bất an và hội chứng giống Parkinson là các ADR
thường xuất hiện nhất ở bệnh nhân sử dụng thuốc

Tiến hành khảo sát chi tiết các biểu hiện của
nhóm ADR thường gặp nhất là rối loạn trương lực
cơ cấp, chúng tôi thu được kết quả trong Bảng 2.

Bảng 2. K ết quả khảo sát về biểu hiện cụ thể của ADR rối loạn trương lực cơ cấp
Biểu hiện ADR

Số lư ợng
ADR

Tỷ lệ (%)
(N=149)

Co thắt cơ hàm: cứng hàm, khó há miệng, khó nuốt

59

39,6

Rối loạn chức năng lưỡi: khó nói, nói ngọng

37

24,8

Tư thế bất thường đầu cổ

35

23,5

Tư thế bất thường chi

23

15,4

Rối loạn vận động mắt: mắt nhìn lên trần, đảo lộn nhãn cầu

20

13,4

Nhận xét: Có thể thấy co thắt cơ hàm (cứng
hàm, khó nuốt, khó há miệng) là biểu hiện thường

5Ể2ễ2. Ket quả khảo sát về tần suất gây ADR
của các thuốc ATK

gặp nhất ở những bệnh nhân xuất hiện ADR rối
loạn trương lực cơ cấp (39,6%), tiếp theo là biểu
hiện rối loạn chức năng lưỡi (24,8%) và tư thế bất

Ket quả khảo sát về tần suất và tỷ lệ gây
ADR so với tổng số báo cáo của các thuốc ATK
theo đường dùng được trình bày ở Bảng 3.

thường đầu cổ (23,5%).
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Băng 3. Các thuốc ATK nghi ngờ gây ADR
Thuốc (hoạt chất)

Đ ư ờ ng dùng

Số lư ợ ng báo cáo

Tỷ lệ (%)(N=149)

Tiêm/Uống

78

52,3

Levomepromazin

Uống

7

4,7

Chlorpromazin

Tiêm

3

2,0

Risperidon

Uống

42

28,2

Quetiapin

Uống

25

16,8

Olanzapin

Uống

16

10,7

Amisulprid

Uống

4

2,7

Sulpirid

Uống

2

1,3

Clozapin

Uống

1

0,6

Haloperidol
ATK điển
hình

ATK không
điển hình

Nhận xét: Qua thời gian nghiên cứu, chúng
tôi đà thu được các báo cáo ADR có liên quan
đến 9 thuốc ATK. Trong đó, thuốc ATK được báo
cáo nhiều nhất là haloperidol (52,3%), tiếp theo là
risperidon (28,2%) và quetiapin (16,8%).
IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu mô tả
tiến cứu được tiến hành trên tất cả các bệnh nhân điều
trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia có
sử dụng thuốc ATK từ tháng 11/2016 đến hết tháng
04/2017. Kết quả nghiên cứu trong Hình 1 cho thấy:
số lượng báo cáo trung bình ghi nhận trong giai đoạn
can thiệp tăng có ý nghĩa thống kê so với giai đoạn
trước can thiệp (p=0,0008), tổng số báo cáo thu được
trong 6 tháng can thiệp là 149, lớn hơn 18 lần so với
tông sô báo cáo thu được trong 10 tháng trước đó
(08 báo cáo). Như vậy, sự can thiệp của DSLS trong
việc thực hiện chương trình báo cáo có chủ đích với
những hoạt động như xây dựng biểu mầu báo cáo
ADR phù hợp, giúp tiết kiệm thời gian báo cáo cho
BS, đào tạo cho BS về công tác báo cáo ADR, hướng
dẫn ghi chép ADR đúng và đầy đủ đã mang lại hiệu
quả, khẳng định vai trò của DSLS trong hệ thống
báo cáo ADR tự nguyện. Theo quy trình nghiên cứu,
can thiệp được chia làm hai giai đoạn: một là BS báo
cáo ADR của thuốc ATK với sự hồ trợ của DSLS từ
tháng 11/2016 đến tháng 03/2017, hai là DSLS tích

cực theo dõi và ghi nhận báo cáo ADR trong tháng
04/2017. Kết quả thu được cũng cho thấy, khi DSLS
tham gia giám sát tích cực ghi nhận ADR từ bệnh
án thì khả năng phát hiện ADR tăng gấp 2,8 lần so
với chương trình báo cáo có chủ đích ADR do BS
thực hiện (RR = 2,8 khoảng tin cậy 95% [1,9-4,1]).
Ket quả trên phù hợp với thực trạng báo cáo thiếu
các ADR so với thực tế, cho thấy sự tham gia tích
cực của DSLS góp phần làm tăng đáng kể khả năng
phát hiện và tỉ lệ báo cáo ADR trong thực hành lâm
sàng. Một kết quả đáng chú ý khác trong Hình 2 cho
thấy hiệu quả của chương trình can thiệp của DSLS
không được duy trì sau khi kết thúc giai đoạn can
thiệp, số lượng báo cáo ADR giảm xuống chỉ còn 02
báo cáo vào tháng 05/2017 và từ sau đó đến hết năm
2017, không một báo cáo nào được ghi nhận thêm.
Số lượng báo cáo trung bình theo tháng ở giai đoạn
sau khi kết thúc can thiệp (0,25 báo cáo/tháng) thậm
chí còn thấp hơn so với trước khi triền khai can thiệp
(0,80 báo cáo/tháng). Nguyên nhân của hiện tượng
này có lẽ do cán bộ y tế chưa nhận thức đầy đủ về vai
trò và tầm quan trọng của báo cáo ADR, bên cạnh đó
khối lượng công việc quá tải khiến cho cán bộ y tế
không có thời gian ghi nhận và báo cáo ADR, ngoài
ra quan niệm đây là các ADR quen thuộc, thường
xuyên xảy ra, đã được biết đến hoặc chỉ ở mức độ
nhẹ, không đáng để báo cáo cũng là lý do cản trở
việc ghi nhận ADR của cán bộ y tế. Thêm vào đó,
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bệnh viện hiện nay chưa có quy định bắt buộc về
việc báo cáo ADR, vì vậy công tác này càng ít được
các nhà thực hành lâm sàng quan tâm. Như vậy, cần
triển khai các biện pháp can thiệp hiệu quả hơn để
nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành của cán bộ
y tế về hoạt động báo cáo ADR, đồng thời việc nhân
rộng mô hình giám sát tích cực của DSLS sẽ giúp cho
công tác báo cáo ADR đạt hiệu quả cao hơn, phản
ánh đúng thực tế điều trị.

đảm bảo, do đó chúng tôi không ghi nhận được ADR

về đặc điếm của các ADR ghi nhận ở báo cáo

Nghiên cứu này là chương trình đầu tiên có
sự tham gia của DSLS tại Viện Sức khỏe tâm thần

trong giai đoạn can thiệp, các thuốc ATK được báo
cáo nhiều nhất bao gồm: haloperidol, risperidon
và quetiapin. Theo quan sát của nhóm nghiên cứu,
haloperidol đường tiêm là thuốc được sử dụng nhiều
nhất đối với những bệnh nhân nghiên cứu ngay từ
ngày đầu nhập viện. Điều này có thể được lý giải
do bệnh nhân khi mới vào viện thường có các triệu
chứng nặng, kích động hoặc không muốn uổng
thuốc nên việc sử dụng haloperidol đường tiêm (là
một thuốc ATK có hiệu lực mạnh, luôn có sẵn dạng
thuốc tiêm, phù họp trong trường hợp cấp, nặng và
những trường hợp bệnh nhân không hợp tác điều trị)
là một lựa chọn họp lý. Điều này cũng phù họp vói
kết quả nghiên cứu của Lê Thị Hằng (2008) cho thấy
tỷ lệ haloperidol đường tiêm được dùng là nhiều nhất
(71%) [7]. Nghiên cứu của chúng tôi đã ghi nhận các
ADR có tỷ lệ xuất hiện cao nhất trong tổng số báo cáo
thu được liên quan tới rối loạn trương lực cơ cấp, biểu
hiện bồn chồn bất an và hội chứng giống Parkinson,
đây cũng chính là những tác dụng không mong muốn
ngoại tháp thường gặp nhất được nhắc tới ừong kết
quả nghiên cứu của Casey (1996), Dương Minh Tâm
(2004) và Phạm Thị Thu Hiền (2017) [1],[3][10].
Đối với bệnh nhân điều trị bằng thuốc ATK, ADR
phổ biến là gây tăng cân [2], Nghiên cứu của chúng
tôi không can thiệp vào thực hành lâm sàng thường
quy của đơn vị, theo thông lệ mỗi tuần trung bình
bệnh nhân sẽ được cân một lần, tuy nhiên vì nhiều
nguyên nhân (như không thấy bệnh nhân tại thòi
điểm cân, điều dưỡng quên thực hiện vì khối lượng
công việc quá lớn...) nên công tác này không được
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này. Bên cạnh đó, rối loạn chuyến hóa là ADR mặc
dù không thường gặp nhưng có thể gây ra những hậu
quả nghiêm trọng cho bệnh nhân [8], tuy nhiên trong
khuôn khô nghiên cứu, chúng tôi cũng không thê ghi
nhận được sự thay đôi của các chỉ số sinh hóa cần
thiết cho việc phát hiện các ADR này do bệnh nhân
hầu hết chỉ được làm xét nghiệm một lần duy nhất tại
thòi điêm nhập viện.

Quốc gia liên quan tới các ADR gặp phải trong thực
hành sừ dụng thuốc ATK. Hoạt động này đã đạt được
hiệu quả đáng kể, thúc đẩy số lượng báo cáo ADR
tăng lên so với hệ thống báo cáo tự nguyện thường
quy. Ket quả của nghiên cứu đã gợi ý một số biện
pháp cải thiện hiệu quả công tác báo cáo ADR trong
bệnh viện, tập trung vào công tác đào tạo, tập huấn
về Cảnh giác dược cho cán bộ y tế, nhân rộng thêm
mô hình báo cáo có chủ đích kết họp vói giám sát tích
cực của DSLS, nâng cao số lượng và chất lượng báo
cáo ADR liên quan đến thuốc ATK nói riêng và các
thuốc sử dụng trong toàn bệnh viện nói chung.
V. K Ế T LU Ậ N VÀ ĐÈ X U Ấ T
5.1. Kết luận
1 /Hiệu quả hoạt động can thiệp của DSLS
Hoạt động của DSLS trong giám sát, ghi nhận
và báo cáo ADR đối với thuốc ATK tại Viện Sức
khỏe tâm thần Quốc gia đã đạt được nhiều hiệu quả:
- Số lượng báo cáo tăng lên có ý nghĩa thống
kê ở giai đoạn có can thiệp so với trước khi can thiệp
(p=0,0008) và sau khi kết thúc can thiệp (p=0,0011).
- Khi DSLS tham gia giám sát tích cực ghi
nhận ADR từ bệnh án, khả năng phát hiện ADR
tăng gấp 2,8 lần so với chương trình báo cáo có
chủ đích ADR do BS thực hiện.
2 / Khảo sát các ADR của thuốc ATK xuất
hiện trên bệnh nhân
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Nghiên cứu thu được tống cộng 149 báo cáo
ADR, trong đó rối loạn trương lực cơ cấp, bồn
chồn bất an và hội chứng giống Parkinson là
những biểu hiện ADR thường gặp nhất (được ghi
nhận lần lượt trong 49,7%, 44,3% và 32,9% tồng
số báo cáo). Thuốc ATK nghi ngờ gây ADR nhiều
nhất là haloperidol, risperidon và quetiapin.

5.2. Đề xuất
Cần duy trì và tăng cường hoạt động dược
lâm sàng trong công tác theo dõi, giám sát và báo
cáo ADR không chỉ tại Viện Sức khỏe tâm thần
Quốc gia mà còn nhân rộng đối với bệnh viện
Bạch Mai nói riêng cũng như các bệnh viện trong
toàn quốc nói chung.
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