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BIẾN CỐ BẤT LỢI TRONG QUÁ TRÌNH                     

SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Sai sót trong 

sử dụng thuốc

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng

Phản ứng có hại 

của thuốc (ADR)



SAI SÓT TRONG SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN

Aronso JK, Ferner RE (2005) Drug Saf; 28: 851-970

Ferner RE, Aronso JK (2006) Drug Saf; 29: 1011-1022

Melcher-Krahenbuhl A et al (2007) Drug Saf; 30: 379-407

 5,7% số lần đưa thuốc

 1,07 sai sót/100 bệnh nhân - ngày

 6% số bệnh nhân nhập viện



ADR phòng tránh được

trong thực hành lâm sàng

• Một nghiên cứu tiến hành tại

1 BV ở Anh

• Ít nhất 1/7 (14.7%) số BN nội

trú có ADR

• Các thuốc hay gây ADR: 

giảm đau opioid, lợi tiểu, 

corticoid, chống đông và

kháng sinh

• Hơn ½ số ADR là có thể

tránh được

* Davies EC et al. PLoS ONE 2009; 4(2): e4439 

[www.plosone.org]



Nguyên nhân liên quan đến ADR phòng tránh được



Xem xét ADR phòng tránh được trong chu trình quản lý sử dụng

thuốc tại bệnh viện

SHPA Standards of Practice for Clinical Pharmacy. 2013



ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?

70% ADR là phòng tránh được

 Sử dụng thuốc không hợp lý với bệnh cảnh lâm sàng của

bệnh nhân

 allopurinol trong điều trị tăng acid uric không có triệu chứng

Schumock GT, Thornton JT. Clin. Pharmacol. Ther. 1992; 30: 239-245 



ADR CÓ PHÒNG TRÁNH 

ĐƯỢC KHÔNG?

 Bệnh nhân 85 tuổi được chẩn 

đoán tăng acid uric và điều trị 

bằng allopurinol 300mg/ngày 

 Sau khoảng 3 tháng điều trị, 

bệnh nhân xuất hiện:

 Ban đỏ bong da 

 Loét hốc tự nhiên (<2)

 Sốt

 Hội chứng quá mẫn do 

thuốc (DRESS)

Báo cáo từ Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch 

lâm sàng, Bệnh viện Bạch mai



 56 ca SCAR liên quan đến

allopurinol (2006-2013).

 Nguy cơ SCAR liên quan đến

allopurinol: PRR = 45,3 (CI95%: 

33,9 - 60,6), cao nhất trong CSDL.

 Sử dụng không hợp lý: chỉ định

không phù hợp: tăng acid uric  

không có triệu chứng/lao (43%), 

liều dùng ban đầu cao (≥ 300 

mg/ngày: 95,2%). Nhiều bệnh

nhân cao tuổi, có suy thận không

được hiệu chỉnh liều phù hợp

Phát hiện tín hiệu allopurinol-SCAR

Nguyễn Hoàng Anh và cs. Y học thực hành số 3/2015: 106-110



Phối hợp thu thập thông tin về ADR 

nghiêm trọng với Khoa lâm sàng: 

mô hình Khoa Dược - Trung tâm Dị 

ứng Miễn dịch lâm sàng bệnh viện 

Bạch mai

Dược sĩ lâm sàng phối hợp với BS nội trú, 

DS của Trung tâm DI & ADR Quốc gia: ghi 

nhận, báo cáo các ca phản ứng trên da 

nghiêm trọng do thuốc (SCAR):  6 tháng 

cuối năm 2013

 Sử dụng form mẫu đơn giản.

 Tập huấn cho BS nội trú, thống nhất quy 

trình trao đổi thông tin.

 Thẩm định và phản hồi báo cáo

 Định kỳ họp tổng kết, rút kinh nghiệm 

các ca thu nhận được.

Dược sĩ lâm sàng phát hiện tín hiệu an toàn thuốc: thúc đẩy

nhân viên y tế tham gia báo cáo SCAR



Ghi nhận SCAR: DRESS, SJS/TEN, AGEP: 132 trường hợp

Xác định thuốc nghi ngờ thường gặp: allopurinol (21 trường hợp)

Dược sĩ lâm sàng phát hiện tín hiệu an toàn thuốc: thúc đẩy

nhân viên y tế tham gia báo cáo (2013)
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Liều

allopurinol/ngày
Số BN Tỷ lệ (%)

300mg 26 74.3

600mg 4 11.4

900mg 1 2.9

Không rõ 4 11.4

Tổng 35 100

Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng phối hợp tổ DLS, bệnh viện

Bạch mai (01/7/2016 đến 31/12/2016): 119 báo cáo

Dược sĩ lâm sàng phát hiện tín hiệu an toàn thuốc: thúc đẩy

nhân viên y tế tham gia báo cáo (2016)



HLA B*1502

Đột biến tăng nguy cơ

SJS với carbamazepin

1023 lần

HLA B*5801

Đột biến tăng nguy cơ SJS 

với allopurinol 580 lần

Becquemont L. Pharmacogenomics 2009; 10: 961-969

Yếu tố di truyền trong

dị ứng thuốc



Phòng tránh SCAR do allopurinol: sàng lọc qua xét nghiệm

gen để lựa chọn thuốc



ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?

70% ADR là phòng tránh được

 Liều dùng, đường dùng, khoảng cách đưa thuốc không

phù hợp với bệnh nhân (tuổi, cân nặng, bệnh mắc kèm)

 levofloxacin gây loạn thần ở bệnh nhân suy thận

Schumock GT, Thornton JT. Clin. Pharmacol. Ther. 1992; 30: 239-245 



Ngày 03/04 09/04 10/04 11/04 12/04

Creatinin

(µmol/L)

774,6 806,9 854,0 708,7 571



Thu thập bệnh án (1627 bệnh án

trong tháng 3/2015)

Bệnh án nội trú có sử dụng các

KS cần hiệu chỉnh liều

Loại những BA không sử dụng

các KS cần hiệu chỉnh liều

Bệnh án có đầy đủ thông tin cần

thiết

Loại những BA không đầy đủ

thông tin về: tuổi, giới, chiều

cao, cân nặng, creatinin

Bệnh án nghiên cứu (246)

1. Tính toán MLCT theo

công thức MDRD

2. Lấy ra những BA thỏa

mãn tiêu chuẩn lựa chọn

3. Loại những BA nằm trong

tiêu chaẩn loại trừ

Form thu thập thông tin

Hoàn thiện form thu thập thông

tin

 58,9% được hiệu chỉnh liều phù hợp với tài liệu tham chiếu (Renal  Prescribing in 

Renal Failure)

 Levofloxacin: kháng sinh không được hiệu chỉnh liều phù hợp nhất (38,2%), chủ yếu

liên quan đến liều duy trì (liều cao hơn, khoảng cách liều ngắn hơn khuyến cáo)

 Ung bướu, Ngoại Thần kinh-Sọ não là các khoa thường không được chỉnh liều phù

hợp

Phòng tránh ADR của kháng sinh liên quan đến hiệu chỉnh liều ở BN suy

thận: phân tích bệnh án của DS lâm sàng tại 1 bệnh viện ở Hà nội





Hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận là

1 phần trong khuyến cáo liều kháng sinh

cho bệnh nhân nặng: ví dụ bệnh viện

Bạch mai



Vẫn ghi nhận

được các báo cáo

ca liên quan đến

loạn thần của

levofloxacin: can 

thiệp của DS?



Sai sót liên quan đến liều trên bệnh nhân suy thận: can thiệp

từ hệ thống cảnh báo của Dược sĩ (chương trình DRAP)

Bhardwaja B et al. Pharmacotherapy 2011; 31: 346-356 

Các thuốc cần hiệu chỉnh liều hoặc tránh

dùng trong trường hợp suy thận và mẫu

cảnh báo từ DS



Các bước của chương trình can thiệp từ hệ thống cảnh báo của Dược sĩ

(chương trình DRAP). PIMS = Pharmacy Information Management System

Sai sót liên quan đến liều trên bệnh nhân suy thận



Sai sót liên quan đến liều trên bệnh nhân suy thận: can thiệp

từ hệ thống cảnh báo của Dược sĩ (chương trình DRAP)

Hiệu quả của can thiệp: tỷ lệ sai sót kê đơn trong 15 tháng nghiên cứu và

7 tháng sau đó khi can thiệp được mở rộng trên cả 2 nhóm bệnh nhân



ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?

70% ADR là phòng tránh được

 Dùng thuốc trên bệnh nhân có tiền sử dị ứng/phản ứng với 

thuốc

 kháng sinh penicillin/cephalosporin ở bệnh nhân có tiền sử dị ứng

Schumock GT, Thornton JT. Clin. Pharmacol. Ther. 1992; 30: 239-245 



DỊ ỨNG PENICILIN VẪN DÙNG UNASYN

• Bệnh nhân nam, 89 tuổi, 45 kg được truyền NaCl 0,9% 

vào lúc 20h và tiêm kháng sinh dự phòng Unasyn 1,5 g 

(ampicilin/sulbactam) trước khi mổ vào lúc 20h 8 phút

ngày 12/05/2014.

• 4 phút sau, bệnh nhân có biểu hiện: khó thở, chân tay

lạnh, mạch nhanh, nhỏ khó bắt, huyết áp 80/50 mmHg, 

trên da không có mẩn đỏ.

• Bệnh nhân tử vong sau đó mặc dù đã được xử trí bằng

adrenalin (tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch), tiêm solumedrol 

40mg, thở oxy, bóp bóng, đặt nội khí quản, ép tim

• Bệnh nhân có tiền sử lao phổi đã điều trị, tăng huyết áp

điều trị thường xuyên, mổ cắt cụt chi do nhiễm trùng 3 lần

và có tiền sử dị ứng với penicilin.

ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?





Lê Thị Thùy Linh. Đánh giá sự hình thành tín hiệu và cách xử trí các trường hợp phản vệ

từ dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt nam. Luận văn Thạc sĩ Dược học 2015. 

Phản vệ là ADR nghiêm trọng được ghi nhận phổ biến

trong CSDl báo cáo ADR



SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN CÓ CƠ ĐỊA DỊ ỨNG 

VỚI THUỐC CÙNG NHÓM

Lê Thị Thùy Linh. Đánh giá sự hình thành tín hiệu và cách xử trí các trường hợp phản vệ

từ dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện tại Việt nam. Luận văn Thạc sĩ Dược học 2015. 





Quy định liên quan đến thử test: dự thảo thông tư

Hướng dẫn xử trí và dự phòng phản vệ



ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?

70% ADR là phòng tránh được

 Tương tác thuốc

 Fenofibrat và acenocoumarol



Phát hiện biến cố xuất huyết bàng quang liên quan đến 

tương tác acenocoumarol - fenofibrat từ hoạt động phân 

tích bệnh án của DS lâm sàng



Cảnh báo về tương tác với thuốc

chống đông kháng vitamin K               

(Bản tin Cảnh giác Dược số 4/2014)



Stanton LA et al (1994), “Drug-related admissions to an Australian hospital”, Journal of Clinical 

Pharmacy and Therapeutics, 19, pp.341-347

Hậu quả tương tác thuốc: liệu có thể phòng tránh được 

Từ tương tác lý thuyết đến hậu quả lâm sàng: mô hình phomát Thụy Sĩ



TRA CỨU THÔNG TIN TƯƠNG TÁC: THẬN TRỌNG

Ahn EK et al. Health Inform. Res 2014; 20: 280-287

Bác sĩ Cấp cứu thường bỏ qua các cảnh báo không có YNLS hoặc 

tương tác lợi ích vượt trội nguy cơ



TRA CỨU THÔNG TIN TƯƠNG TÁC: THẬN TRỌNG

Van der Sijs H et al. Int. J. Med. Inform.  2010; 79: 361-369

Lắng nghe những gì BS phàn nàn về sự “mệt  mỏi vì cảnh báo” liên quan 

đến tương tác thuốc



Danh mục 

thuốc sử dụng 

của bệnh viện

Tăng phản ứng có hại

Giảm hiệu quả điều trị

BẢNG TRA CỨU TƯƠNG TÁC

THUỐC QUAN TRỌNG

Xây dựng bảng tra cứu tương tác thuốc-thuốc/thuốc-thức ăn quan trọng

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TƯƠNG TÁC THUỐC



38

Danh mục thuốc BV

Danh sách TTT

Danh mục TTT cần chú ý 

dựa trên lý thuyết

Danh mục TTT cuối cùng

Ý kiến nhóm chuyên môn

Danh sách BA

Tra TTT bằng MM

Danh mục TTT 

tần suất gặp cao

GĐ 1 GĐ 2

GĐ 3

Lọc TTT cần chú ý Tính tần suất

MM Chọn mẫu, lấy mẫu

Đồng thuận

XÂY DỰNG DANH SÁCH TƯƠNG TÁC THUỐC



Nguyễn Thúy Hằng và cộng sự. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm 

sàng tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc 2016; sô 4-5

XÂY DỰNG DANH SÁCH TƯƠNG TÁC THUỐC



Tương tác dược lực học từ báo cáo ADR: tăng kali máu



Nguyễn Đỗ Quang Trung. Tầm soát biến cố tăng kali máu thông qua kết quả xét nghiệm

cận lâm sàng tại bệnh viện Hữu nghị. KLTN Dược sĩ 2017.

Phòng tránh ADR tăng kali máu: phát hiện ca thông qua 

sàng lọc xét nghiệm cận lâm sàng



Nguyễn Đỗ Quang Trung. Tầm soát biến cố tăng kali máu thông qua kết quả xét nghiệm

cận lâm sàng tại bệnh viện Hữu nghị. KLTN Dược sĩ 2017.

Phòng tránh ADR tăng kali máu: phát hiện ca thông qua 

sàng lọc xét nghiệm cận lâm sàng



Nguyễn Huy Dương. Xây dựng danh mục tương tác bất lợi cần lưu ý trong thực hành

lâm sàng tại bệnh viện Hợp lực, Thanh Hóa. Luận văn Dược sĩ CK cấp I (2017).

Phòng tránh ADR tăng kali máu: cảnh báo tương tác và

biện pháp dự phòng



ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?

70% ADR là phòng tránh được

 Dùng thuốc không hợp lý trên bệnh nhân có chống chỉ định

 diclofenac trên BN có tiền sử có bệnh tim mạch

Schumock GT, Thornton JT. Clin. Pharmacol. Ther. 1992; 30: 239-245 



Cân nhắc nguy cơ tim mạch của NSAIDs không chọn lọc



Diclofenac



Cân nhắc nguy cơ tim mạch của NSAIDs không chọn lọc



Cân nhắc nguy cơ tim mạch của NSAIDs không chọn lọc



Cân nhắc nguy cơ tim mạch của NSAIDs không chọn lọc



ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?

70% ADR là phòng tránh được

 Kỹ thuật đưa thuốc không đúng

 tiêm tĩnh mạch nhanh ceftriaxon, cefotaxim

 Pha nồng độ đặc và truyền nhanh vancomycin (hội chứng Redman: 

đỏ da vùng cổ, mặt, ngực, tụt huyết áp)

 Phản ứng vein truyền với ciprofloxacin

 tương kỵ do không tráng rửa đường truyền

Schumock GT, Thornton JT. Clin. Pharmacol. Ther. 1992; 30: 239-245 



Từ các báo cáo ADR của bệnh viện 

Nông nghiệp

Thông tin về thuốc nghi ngờ

Tên chế phẩm: Ceftriaxon KMP

Thành phần: ceftriaxon

Nhà sản xuất: JSC “Kievmedpreparat”, Ucraina

Số đăng ký: VN-15304-12

Số lô: 80659



STT
Mã báo cáo của 

TT DI & ADR QG

Mã báo 

cáo của 

đơn vị

Ngày xuất hiện 

ADR
Tuổi

Giới 

tính
Biểu hiện ADR

1 VNMN15031427 02 18/3/2015 79 Nam

Rét run, vã mồ hôi, lúc đầu huyết 

áp 150 mmHg, sau đó giảm dần, 

SpO2 giảm, khó thở, tím tái

2 VNMN15041678 03 01/4/2015 77 Nữ

Khó thở, đau họng, đau dọc thắt 

lung, huyết áp 170/100 mmHg, 

mạch 90 lần/phút

3 VNMN15041719 04 03/4/2015 3 tháng Nữ

Quấy khóc, khó thở, rút lõm lồng 

ngực, môi tím nhẹ, da sẩn ngứa, 

SpO2 80%, tim nhanh 170 

lần/phút, sốt 38,5oC, phổi ran rít, 

ran ngáy, đái dầm

4 VNMN15041720 05 30/3/2015 2 Nữ

Ban đỏ toàn thân, khó thở nhẹ, 

SpO2 90%, mạch 110 lần/phút, 

huyết áp 80/40 mmHg, tím đầu chi

5 VNMN15041721 06 02/4/2015 2 Nam Sẩn ngứa nơi tiêm

6 VNMN15041722 07 03/4/2015 52 ngày Nữ

Tím toàn thân, rút lõm lồng ngực, 

SpO2 80%, tim đều nhanh 180 

lần/phút, phổi ran rít, ran ngáy

CHUỖI BÁO CÁO CỦA BiỆT DƯỢC CEFTRIAXON KMP 1 g 

(ceftriaxon), nhà sản xuất: JSC “Kievmedpreparat”, số lô: 80659 





Hướng dẫn sử dụng ceftriaxon (Dược thư

Quốc gia Anh dành cho trẻ em, BNFC): chú ý 

tốc độ tiêm truyền



Ca lâm sàng: Mẩn đỏ liên quan đến truyền vancomycin

CSDL ADR (2006-2014): 125/346 (34,3%) ca Redman khi truyền vancomycin. 85 

trường hợp là bệnh nhi (Nguyễn Phương Thúy, Lương Anh Tùng. Bản tin Cảnh





Phản ứng kích ứng đường truyền liên quan đến 

các kháng sinh nhóm fluoroquinolon

Phản ứng tại vị trí tiêm truyền liên quan đến

các fluoroquinolon trong cơ sở dữ liệu báo

cáo ADR (01/2014 - 6/2015)

Tên hoạt chất

Số báo cáo liên

quan đến dạng

truyền tĩnh mạch

Số báo cáo về

phản ứng tại vị

trí tiêm truyền

Ciprofloxacin 333 150

Levofloxacin 134 56

Moxifloxacin 26 6

Ofloxacin 1 0

Pefloxacin 14 4

Tổng 508 216

Để giảm thiểu nguy cơ xuất

hiện kích ứng tại vị trí tiêm

truyền, cần lưu ý:

- Độ pha loãng của dung dịch, 

tốc độ tiêm truyền và vị trí

tiêm truyền, các dạng dung 

dịch đậm đặc đều cần pha

loãng và phải được truyền

chậm qua tĩnh mạch lớn.

- Ưu tiên sử dụng thuốc qua 

đường uống.
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ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?

Nguyễn Hoàng Anh (DS), Trần Thu Thủy. Bản tin Cảnh giác Dược số 3/2015.



Bệnh nhân 3 tháng nặng 2.8 kg, viêm phổi được chỉ định Hydrocortison, 

không chỉ định dung môi và tốc độ, theo hướng dẫn thuốc nên hoàn nguyên 

và pha loãng với nước cất, tiêm TMC từ 1-10 phút. Theo các tài liệu, 

Hydrocortison tương kị với Midazolam, colistin. Thuốc hydrocortisol dùng 

cho bệnh nhân được hoàn nguyên và pha loãng với NaCl 0,9%, tiêm trong 

(0,5-1 phút), thuốc liền trước/sau là Midazolam, không tráng rửa giữa 2 lần

đưa thuốc, dùng Y- site cùng với Colistin

Bệnh nhân 6 tuổi nặng 20 kg, viêm màng não được chỉ định tiêm Amikacin 

trong 30 phút nhưng không hướng dẫn nồng độ cần pha loãng. Theo 

hướng dẫn của các tài liệu, nồng độ tối đa để tiêm amikacin là 5mg/ml, 

thuốc nên dùng TMC trong 3-5 phút hoặc truyền > 30 phút, Amikacin và 

ceftriaxon tương kị nhau theo các tài liệu. Bệnh nhân được tiêm máy 

amikacin nồng độ 16mg/ml trong 40 phút.  Thuốc liền trước/sau là 

ceftriaxon,  không tráng rửa giữa 2 lần đưa thuốc

Bệnh nhân 10 ngày nặng 2.3 kg sau phẫu thuật hậu môn nhân tạo

được chỉ định tiêm kháng sinh Ceftriaxon, không chỉ định tốc độ. 

Theo hướng dẫn, thuốc nên tiêm TMC 3-5 phút hoặc truyền ngắt 

quãng 30 phút. Bệnh nhân được tiêm trong (0.5-1phút).

ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?



Tỷ lệ gặp sai sót liên quan đến đưa thuốc
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Tương kị: 

• Đã quan sát thấy việc trộn chế phẩm có cảnh báo tương kị (không tráng đường

truyền. 

• Chưa quan sát được hậu quả (tủa, đổi mầu, tai biến trên bệnh nhân)

• Ví dụ: aminoglycosid + cephalosporin; ganciclovir - piperacillin+tazobactam



TƯƠNG KỴ MEROPENEM - CIPROFLOXACIN





ADR CÓ PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC KHÔNG?

70% ADR là phòng tránh được

 Theo dõi, giám sát bệnh nhân không đầy đủ

 theo dõi chức năng thận ở bệnh nhân dùng các thuốc có độc tính

trên thận: kháng sinh aminosid, colistin

Schumock GT, Thornton JT. Clin. Pharmacol. Ther. 1992; 30: 239-245 



Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bản tin Thông tin thuốc số 1/2016

Độc tính trên thận do colistin: 

không giám sát chức năng thận

hang ngày để hiệu chỉnh liều và

phát hiện sớm độc tính



Liều duy trì của colistin cần được hiệu chỉnh liều theo

chức năng thận hàng ngày của người bệnh

Chế độ liều nghiên cứu thử

nghiệm tại Khoa HSTC,  bệnh

viện Bạch mai theo công thức

Garonzik (2011) có hiệu chỉnh

theo cân nặng, với giả thuyết

Cđích = 2 µg/ml (MIC90 của

colistin với 3 loại VK Gram âm

đa kháng tại Khoa giai đoạn

2012-2015 là 0,5 µg/ml)



Cân nhắc các yếu tố nguy cơ gia tang độc tính trên thận của colistin



PHÒNG TRÁNH ADR “PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC” TRONG 

THỰC HÀNH: VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG                    

VÀ TRUNG TÂM DI & ADR



Dược sĩ lâm sàng phát hiện tín hiệu liên quan đến                      

an toàn thuốc: tầm soát và báo cáo ADR 

Dược sĩ ngày càng tham gia

tích cực vào hoạt động báo

cáo và gửi báo cáo có chất

lượng thông tin tốt nhất

Lê Thị Thảo và cs. Tạp chí Nghiên cứu Dược

và Thông tin thuốc 2016: số 5-6: 161-169.



Dược sĩ lâm sàng phát hiện tín hiệu liên quan đến an 

toàn thuốc: tầm soát và báo cáo ADR 

Bệnh nhân có nguy cơ cao cần ưu 

tiên xem xét bệnh án tại Khoa

 Tiền sử có ADR, dị ứng thuốc

 Nhiều bệnh lý mắc kèm đồng thời

 Sử dụng nhiều thuốc

 Suy giảm chức năng gan, thận

 BN cao tuổi hoặc BN nhi

 Điều trị bằng thuốc có nguy cơ 

cao gây ADR nghiêm trọng, thuốc 

có phạm vi điều trị hẹp

 Sử dụng các thuốc có nguy cơ 

gây tương tác cao

 Có các xét nghiệm bất thường

 Dùng 1 liều kháng histamin, 

corticoid hoặc adrenalin

Hướng dẫn hoạt động giám sát ADR tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.





Dược sĩ lâm sàng đánh giá nguy 

cơ liên quan đến thuốc: giám sát 

kê đơn và ADR của các thuốc có 

nguy cơ cao

 Thuốc cản quang

 Kali chlorid đậm đặc

 Metformin

 Thuốc chống đông 

đường uống

 Heparin KLPT thấp

 Methotrexat

 Carbamazepin



Tạm ngừng sử dụng các 

lô thuốc cản quang

Xenetix 300mg/50ml

Xenetix

CV 14212/QLD-CL ngày 30/08/2013

Tạm ngừng sử dụng các lô thuốc cản quang

Xenetix 300mg/50ml 12WC034A và 12WC027C. 

PHÒNG NGỪA ADR CỦA THUỐC CÓ 

NGUY CƠ CAO: THUỐC CẢN QUANG



Xenetix



BÁO CÁO ADR LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC CẢN QUANG

Các thuốc cản quang đã được báo cáo: 

iobitriol (Xenetic), ioxithalamat (Telebrix), ipromid (Ultravist), 

iopamidol (Pamiray và Iopramio)

Nguyễn Phương Thúy và cs. Tạp chí Dược học số 2/2014

Năm

Số lượng báo cáo 

ADR liên quan tới 

TCQ có chứa iod

Tổng số 

báo cáo 

ADR

Số lượng ADR 

liên quan tới 

TCQ chứa iod

Tỷ lệ báo cáo TCQ chứa 

iod/tổng số báo cáo (%)

2006 18 704 44 2.56

2007 29 1328 82 2.18

2008 26 2032 52 1.28

2009 16 2499 35 0.64

2010 11 1807 21 0.61

2011 35 2407 48 1.45

2012 55 3024 75 1.82

Tổng 190 13801 357 1.4



BIỂU HIỆN ADR LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC CẢN QUANG

2006

n=18

2007

n=29

2008

n=26

2009

n=16

2010

n=11

2011

n=35

2012

n=55

Tổng Tỷ lệ %

n=190

Sốc phản vệ/ 

phản vệ

1 1 2 3 6 14 31 58 30,5

Tử vong 0 0 1 - 0 1 5 7 3,7

Nguyễn Phương Thúy và cs. Tạp chí Dược học số 2/2014



HÌNH THÀNH TÍN HIỆU RÕ RỆT VỀ PHẢN VỆ CỦA THUỐC 

CẢN QUANG TRONG CSDL BÁO CÁO ADR

Lê Thị Thùy Linh và cs. Poster tại Hội nghị ASEAN về đào tạo và nghiên cứu Dược học lần thứ 1, 

tháng 12/2015, Bangkok,Thái Lan.



Cần xây dựng và áp dụng hướng 

dẫn thực hành chuẩn trong sử dụng 

thuốc cản quang



PHÒNG NGỪA ADR CỦA THUỐC CẢN QUANG: CAN THIỆP 

CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Bùi Thị Ngọc Thực và cs. Tạp chí Y học thực hành số 5/2017 

Tăng cường ghi nhân ADR của thuốc cản quang: phối hợp khoa

Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Dược. 12/63 báo cáo nghiêm trọng,    

10 báo cáo phản vệ/sốc phản vệ



PHÒNG NGỪA ADR CỦA THUỐC 

CẢN QUANG: CAN THIỆP CỦA 

DƯỢC SĨ LÂM SÀNG TẠI BỆNH 

VIỆN BẠCH MAI



CHECKLIST DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ KHI SỬ DỤNG 

THUỐC CẢN QUANG CHO BỆNH NHÂN

TRƯỚC KHI TIÊM THUỐC CẢN QUANG

1

- Bệnh nhân có tiền sử gặp phản ứng có hại của thuốc cản quang chưa?

- Bệnh nhân có bị dị ứng hoặc tiền sử dị ứng với thuốc, dị ứng thức ăn 

hoặc dị ứng không rõ nguyên nhân không?

- Bệnh nhân có bị hen hoặc tiền sử bị hen không?

Bệnh nhân có mắc các yếu tố nguy cơ sau đây không?

2 - Tiền sử bệnh thận

- Tiền sử protein niệu

- Suy tim

- Cao huyết áp

- Đái tháo đường

- Cường giáp

- Bệnh gút

SAU KHI TIÊM THUỐC

3 Quan sát/hỏi bệnh nhân để phát hiện các triệu chứng ADR thường gặp. 



Xây dựng và áp dụng hướng dẫn thực hành chuẩn trong sử dụng

thuốc cản quang: sau đó nhân rộng tới các bệnh viện khác



PHÒNG NGỪA ADR CỦA THUỐC CẢN QUANG:                            

DỰ THẢO THÔNG TƯ 



Quản lý thuốc có nguy cơ cao: đánh giá nguy cơ xuất hiện

bệnh thận do thuốc cản quang (CIN)

Bùi Thị Ngọc Thực và cs. Dược học; số 11/2015: trang 9-13

 Cohort tầm soát tiến cứu các

BN có chỉ định tiêm TCQ

 40 ca xuất hiện CIN (7,1%), 

trong đó 6 ca (1,1%) có ý 

nghĩa lâm sàng (CSCIN)

 Yếu tố nguy cơ: 

 Tuổi > 70: OR = 2,28 

(1,11-4,68)

 MLCT thấp (< 30 

ml/phút): OR = 7,97 

(2,49-25,57),

 Thể tích tiêm TCQ lớn (> 

200 ml): OR = 3,12 

(1,12-8,68)



PHÂN TÍCH TÍNH “PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC” CỦA ADR TRONG 

CSDL BÁO CÁO TẠI TRUNG TÂM DI&ADR QUỐC GIA

Với hơn 50000 báo cáo lưu trữ đến hết năm 2016, CSDL trở thành thông tin 

quý để phân tích và cảnh báo các ADR “phòng tránh được” trong thực hành



TIẾP NHẬN BÁO CÁO

XỬ LÝ SƠ BỘ

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH
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Đoàn Thị Phương Thảo và cs. Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc; số 2/2017: 2-6

PHÂN TÍCH TÍNH “PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC” CỦA ADR TRONG 

CSDL BÁO CÁO TẠI TRUNG TÂM DI&ADR QUỐC GIA



1. Sai liều 11. Tiền sử dị ứng với thuốc hoặc nhóm thuốc

2. Sai đường dùng thuốc 12. Tương tác thuốc đã xác định

3. Sai khoảng thời gian dùng thuốc 13. Trùng lặp trị liệu

4. Sai dạng thuốc dùng 14. Không sử dụng thuốc cần dùng

5. Sử dụng thuốc hết hạn 15. Hội chứng cai thuốc

6. Lưu trữ thuốc không đúng
16. Theo dõi lâm sàng/ cận lâm sàng không phù 

hợp

7. Lỗi cách dùng 17. Sử dụng thuốc chất lượng thấp

8. Chỉ định sai 18. Thuốc giả

9. Kê đơn không phù hợp theo đặc điểm bệnh 

nhân (tuổi, giới tính, mang thai, khác) 19. Bệnh nhân không tuân thủ? 

10. Kê đơn không phù hợp với tình trạng lâm 

sàng của bệnh nhân (hoặc bệnh lý khác)
20. Bệnh nhân tự dùng thuốc kê đơn? 

Benkirane R et al. Drug Saf. 2015; 38: 383-393

PHÂN TÍCH TÍNH “PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC” CỦA ADR TRONG 

CSDL BÁO CÁO TẠI TRUNG TÂM DI&ADR QUỐC GIA

Sử dụng phương pháp P của Tổ chức Y tế thế giới



Liên quan giữa sai sót và ADE
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ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP 

CỦA CÁC TRUNG TÂM 

CẢNH GIÁC DƯỢC PHÁP

Olivier P et al. Drug Saf. 2002; 25: 1035-1044



Báo cáo nhận được của trung tâm CGD 
Bordeaux năm 2015 (n=1676)

Báo cao lưu trữ trong CSDL quốc gia của
Pháp (n=1635)

ADR nghiêm trọng (n=972)

Lấy ngẫu nhiên để phân tích khả năng phòng
tránh được (n=150)

Lấy ngẫu nhiên để đánh giá chéo giữa Việt
nam và Pháp (n=25)

Báo cáo ADR nhận được của trung tâm
DI&ADR Quốc gia năm 2015 (n=9266)

Báo cáo lưu trữ trong CSDL Quốc gia của
Việt nam (n=8566)

ADR nghiêm trọng (n=3386)

Lấy ngẫu nhiên để phân tích khả năng phòng
tránh được (n=150)

Lấy ngẫu nhiên để đánh giá chéo giữa Việt
nam và Pháp (n=25)

Dương Khánh Linh. Evaluation de l’évitabilité des effects indésirables médicamenteux à partir des 

bases de données de Pharmacovigilance de Bordeaux et du Vietnam (PREVENT-ADRs). Mémoire du 

stage de Master 2. Parcours: Pharmacovigilance. Université de Bordeaux. 2017 

PHÂN TÍCH TÍNH “PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC” CỦA ADR TRONG 

CSDL BÁO CÁO TẠI TRUNG TÂM DI&ADR QUỐC GIA

Sử dụng phương pháp của các trung tâm CGD Pháp
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Dương Khánh Linh. Evaluation de l’évitabilité des effects indésirables médicamenteux à partir des 

bases de données de Pharmacovigilance de Bordeaux et du Vietnam (PREVENT-ADRs). Mémoire du 

stage de Master 2. Parcours: Pharmacovigilance. Université de Bordeaux. 2017 
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Đặc điểm các ca ADR phòng tránh được

A – Tiêu hóa và chuyển hóa

B - Máu và cơ quan tạo máu

C – Tim mạch

J – Kháng khuẩn đường toàn thân

L - Ung thư và điều biến miễn dịch

M - Cơ xương

N – Hệ thần kinh

V – Khác



D R U G

Hiệu quả

Phản ứng có hại

(ADR)

Sai sót trong 

sử dụng thuốc

Chất lượng thuốc

PHÒNG TRÁNH ADR “PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC” LÀ MỘT PHẦN 

CỦA CÂN BẰNG LỢI ÍCH/NGUY CƠ CỦA THUỐC

“Tất cả các thuốc đều nguy hiểm. Chỉ một trong số đó là có ích”

Nicholas Moore, BMJ; 2005

Thất bại điều trị



KIỂM SOÁT VÀ DỰ PHÒNG CÁC ADR “PHÒNG TRÁNH 

ĐƯỢC”: VAI TRÒ CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC

Cảnh giác Dược: khoa học và hoạt động chuyên 

môn liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu và 

dự phòng các biến cố bất lợi của thuốc hay bất cứ 

vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc

Mục tiêu của Cảnh giác Dược (EU Good Vigilance Practice 2014):

- Dự phòng tác động có hại của biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng thuốc.

- Thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, đặc biệt thông qua cung cấp thông 

tin kịp thời về tính an toàn của thuốc cho người bệnh, cán bộ y tế và cộng đồng.



Đón đọc và áp dụng trong

thực hành…



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

canhgiacduoc.org.vn/


