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Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định 
tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 
01/01/2021 và Quyết định 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban 
hành tài liệu “ Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” đã 
đưa đặt ra cho hoạt động lâm sàng bệnh viện ngoài nhiệm vụ nền cơ bản, còn có thêm 
nhiều vấn đề cụ thể cẩn triển khai. Với nhân lực hiện có, Tổ Dược lâm sàng Bệnh viện 
Đức Giang tập trung các nội dung trọng tâm của năm 2021 là:

HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG 2021

1.  Triển khai thêm các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị định 131  
yêu cầu
Đi buồng

Tập trung khoa Hồi sức tích cực với 01 Dược sĩ chuyên trách. Phối hợp cùng khoa cập 
nhật bộ phác đồ chuẩn và các quy trình chuyên môn tại khoa, theo dõi các vấn đề dùng 
thuốc trên bệnh nhân hồi sức tích cực và có tư vấn hằng ngày. Tham gia 100% bệnh án 
sử dụng thuốc lần đầu.

Hội chẩn sử dụng thuốc 

Chia 3 dược sĩ phụ trách trực tiếp tiếp nhận và xử lý yêu cầu hội chẩn sử dụng thuốc 
từ các khoa/khối.

Bình đơn, bình bệnh án

-  Bình đơn trong giao ban các khối: 1buổi/tháng;

-  Bình bệnh án trong buổi sinh hoạt chuyên môn theo lịch phòng KHTH. Tổ dược lâm 
sàng đảm nhận phân tích sử dụng thuốc trong bệnh án;

-  Báo cáo ca có can thiệp Dược lâm sàng;

Rà soát đơn thuốc của khối, phòng khám, bác sỹ theo 23 tiêu chí an toàn đơn thuốc 
đã xây dựng. Chọn một số đơn tiêu biểu để bình.

Thông tin thuốc

-  Cập nhật thông tin an toàn thuốc: 1 lần/quý;

-  Cập nhật thông tin thuốc kém chất lượng, đình chỉ lưu hành: 1 lần/quý;

Thông tin cập nhật được đưa lên website bệnh viện.

-  Tập huấn sử dụng thuốc: sinh hoạt chuyên môn toàn viện: 2-3 lần/năm

-  Trả lời câu hỏi thông tin thuốc

-  Xuất bản bản tin Dược lâm sàng 1 số/năm.

-  Theo dõi, xử trí, báo cáo ADR
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2.  Triển khai trương trình quản lý kháng sinh trong bệnh viện (AMS)
- Thành lập ban quản lý sử dụng kháng sinh của bệnh viện với kế hoạch chi tiết theo 

hướng dẫn tại Quyết định 5631/QĐ-BYT nhằm đảm bảo các mục đích: Nâng cao hiệu quả 
điều trị bệnh nhiễm trùng; Đảm bảo an toàn, giảm thiểu các biến cố bất lợi cho người bệnh; 
Giảm khả năng xuất hiện đề kháng của vi sinh vật gây bệnh; Giảm chi phí nhưng không ảnh 
hưởng tới chất lượng điều trị; Thúc đẩy chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn. Mục 
tiêu ưu tiên thuốc kháng sinh đắt tiền.

- Kháng sinh dự phòng: 

+ 01 Dược sỹ lâm sàng chuyên trách về KSDP: Chuẩn hóa quy trình KSDP từng khoa, 
phối hợp triển khai chọn đối tượng dùng KSDP, theo dõi, đánh giá và báo cáo định kỳ 
tháng, quý, năm.

+ Triển khai Đề tài NCKH 2021: “Đánh giá hiệu quả trong việc chuyển đổi đường dùng 
kháng sinh dự phòng sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang”. 

3. Ứng dụng CNTT trong DLS
-  Tiếp tục triển khai các cảnh báo trên phần mềm kê đơn nội trú- ngoại trú

-  Xây dựng cơ sở dữ liệu cảnh báo thuốc với mã ICD (trước mắt là các thuốc có giới hạn 
chỉ định, tỷ lệ thanh toán BHYT, sau đó tiến tới danh mục toàn viện).

-  Cài đặt dữ liệu lên phần mềm hiện hành và lên phần mềm mới khi có thay đổi.

4. Đào tạo, hợp tác
-  Tập huấn chuyên môn cho nhân viên khoa Dược, BS DĐ các khoa: 10 buổi/năm.

- Hướng dẫn thực tập cho sinh viên các trường Đại học Dược, Cao Đẳng, Trung cấp 
Dược.

- Hợp tác Viện-Viện, Viện trường với các Bệnh viện, cơ sở KCB, trường ĐH, CĐ đào tạo 
Dược trên địa bàn thành phố.
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1. Số lượng báo cáo ADR theo các năm của bệnh viện

TỔNG KẾT PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR)

Số ca

Số khoa

Tổng kết quá trình theo dõi, ghi nhận phản 
ứng có hại của thuốc ADR trong 5 năm qua 
tính từ năm 2016 đến hết 31/12/2020 với tổng 
số 267 báo cáo cùng sự tham gia của 20 khoa 
phòng. Số báo cáo đang có xu hướng tăng dần 
qua các năm, tuy nhiên vẫn chỉ tập chung vào 
một số khoa tích cực ghi nhận. 

Các thuốc nghi ngờ gây ra phản ứng có hại 
được thu thập trong 5 năm qua rất đa dạng về 
nhóm dược lý. Trong đó. chủ yếu các ADR liên 
quan đến kháng sinh chiếm 74%, ngoài ra còn 
một số nhóm thuốc như thuốc gây tê, gây mê 
8,13%, NSAIDs 6,1%, và một số nhóm thuốc 
chiếm tỷ lệ nhỏ khác. Bệnh nhân gặp ADR trong 
các báo cáo đều đã được xử lý kịp thời và hồi 
phục sau đó, không có di chứng. Tất cả 100% 
các báo cáo ADR sau khi ghi nhận từ các khoa 
Lâm sàng đều được báo cáo về Trung tâm Quốc 

Hình 1. Số lượng báo cáo ADR và khoa phòng 
tham gia báo cáo qua các năm

gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có 
hại của thuốc (DI&ADR Quốc gia) để xử lý theo 
đúng quyết định 1088/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 

2. Báo cáo ADR tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ 1/1/2020 tới 31/12/2020
Trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 

tới 31/12/2020, khoa Dược nhận được 
73 báo cáo ADR tăng 97,3% so với cùng 
kỳ năm trước với 37 thuốc, 30 hoạt 
chất nghi ngờ có liên quan. Các báo 
cáo nhận được chủ yếu từ khoa Ngoại 
tổng hợp 13 ca, Chấn thương chỉnh 
hình, ngoại tiết niệu với 11 ca, Nội tổng 
hợp 9 ca, Hồi sức tích cực nhi 8 ca, Cơ 
xương khớp 5 ca và một số khoa khác. 
Nhóm kháng sinh chiếm tỉ lệ cao nhất 
35/73 báo cáo, tiếp theo là thuốc Gout 
- giảm đau chống viêm NSAIDs 15 ca, 
thuốc giãn cơ Drotaverin 7 ca. Đặc biệt 
ghi nhận 1ca sau tiêm Vacin phòng dại 
(Verorab), 4 báo cáo liên quan đến thuốc 
cản quang Iopromid acid (Ultravist) và 
Iohexol (Ommipaque).

Hình 2. Số lượng báo cáo ADR theo khoa phòng
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Bảng 2: Danh sách các thuốc nghi ngờ được báo 
cáo tại bệnh viện

TT Hoạt chất Số lượng 
báo cáo

Tỷ lệ 
%

1 Ceftriaxon 15 20,55

2 Drotaverin 7 9,59

3 Amoxicillin/clavulanic 7 9,59

4 Cefotaxim 6 8,22

5 Allopurinol 5 6,85

6 Paracetamol 5 6,85

7 Iohexol 2 2,74

8 Iopromid acid 2 2,74

9 Moxifloxacin 2 2,74

10 Zoledronic 2 2,74

11 Amlodipin 1 1,37

12 Ampicilin-sulbactam 1 1,37

13 Bisoprolol 1 1,37

14
Cefoperazon - 
sulbactam

1 1,37

15 Ceftazidim 1 1,37

16 Cefuroxim 1 1,37

17 Dexibuprofen 1 1,37

18 Diclofenac 1 1,37

19 Enalapril 1 1,37

20 Etoricoxib 1 1,37

21 Fentanyl 1 1,37

22
Ibuprofen + 
Paracetamol

1 1,37

23 Meloxicam 1 1,37

24 Moxifloxacin 1 1,37

25 Pethidin 1 1,37

26 Propofol 1 1,37

27 Rocuronium 1 1,37

28 Vacin phòng dại 1 1,37

29 Vancomycin 1 1,37

30 Vit (B1,B2,PP,B6,B5) 1 1,37

Tổng 52 100%

Qua số liệu trên ta thấy số lượng báo cáo 
ADR từ các khoa vẫn còn thấp, chưa được chú 
ý quan tâm, chỉ tập chung vào một vài khoa 
thường xuyên ghi nhận ADR như Ngoại TH, 
Ngoại CT, Ngoại TN, so với cùng kỳ năm trước 
HSTC-Nhi, Nội TH, Đơn nguyên CXK đã có sự 
thay đổi rõ rệt. Một số ADR xảy ra nhưng không 
được ghi nhận và báo cáo lại.

Ceftriaxon (Ceftriaxon EG) là một trong các 
thuốc nghi ngờ gây ra ADR nhiều nhất tại Bệnh 
viện với 15 báo cáo, Drotaverin, Amoxicillin/
clavulanic có 7 báo cáo với triệu chứng nổi 
bật là nổi mề đay, mẩn đỏ, ngứa vùng ngực, 
bụng, cánh tay và vị trí thử test lẩy da. Tiếp 
sau là Cefotaxim có 6 báo cáo, Paracetamol và 
Allopurinol 5 báo cáo. Các ADR gặp tại bệnh 
viện đa số ở mức không nghiêm trọng chiếm 
khoảng 95,89%.

So với cùng kỳ năm trước tổng số báo cáo 
ADR tăng từ 37 ca lên 73 ca, đồng thời số hoạt 
chất nghi ngờ gây ADR được ghị nhận cũng 
tăng từ 15 lên 30 hoạt chất. Số ca dị ứng liên 
quan đến ceftriaxon tăng 11 ca (4 lên 11 ca), 
drotaverin tăng 6 ca. Đặc biệt có ghi nhận 3 ca 
thuốc tim mạch/ huyết áp. Tuy nhiên số báo 
cáo liên quan đến cefoperazon và cefoperazon/
sulbactam giảm từ 4 xuống 1 ca với mỗi loại, 
quinolon giảm chưa ghi nhận ca nào. Có 3 ca 
ADR nghiêm trọng được ghi nhận lại.

Với những phản ứng có hại được ghi nhận 
trên đây, ta thấy hầu hết những tác dụng không 
mong muốn này đã được Dược thư ghi nhận và 
lưu ý trong quá trình sử dụng mặc dù với tỷ lệ 
rất nhỏ như:

Vit K1 đường tĩnh mạch được ghi nhận 
trong Dược thư như nóng bừng, toát mồ hôi, 
hạ huyết áp, chóng mặt, mạch yếu, hoa mắt, 
tím tái, phản ứng dạng phản vệ, dị ứng, vị giác 
thay đổi.
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Với Ampicilin/sulbactam Dược thư cũng đã 

ghi nhận một số tác dụng phụ có thể gặp với 

tỷ lệ > 1/100 như: ỉa chảy, phát ban, khoảng 1% 

tăng urê, creatinin huyết thanh, khoảng 11% 

tăng transaminase, creatinin kinase. Viêm tĩnh 

mạch huyết khối 3%, đái khó, đái mãu 1%. Một 

số ít gặp hơn 1/1000<ADR<1/100 với biểu hiện 

toàn thân như mẩn ngứa, buồn nôn, nôn, nhiễm 

Candida, mệt mỏi, đau đầu, đau ngực, phù. Biểu 

hiện trên tiêu hóa như viêm dạ dày, viêm đại 

tràng màng giả. Qúa mẫn: mề đay, hồng ban đa 

dạng, sốc phản vệ. 

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng 

các thuốc cản quang phục vụ điều trị bằng kỹ 

TT Hoạt chất Biệt dược Phản ứng có hại Số ca Mức độ

Liên 
quan 

thuốc và 
ADR

Xử trí
Kết quả 
sau xử 

trí

1 Vit K1
Vit K1 
10mg/ 1ml

-Sau tiêm xuất hiện 
đỏ sẩn da toàn 
thân, Tím môi, 
- Tim T1,T2 đều 
nhanh,
- Phổi thông khí 
được, chi ấm, mạch 
quay bắt được.

1
Phản 
vệ độ 2

Chắc chắn

Prerorin 40mg 
x1/4 lọ, 
Dimedrol x 
6/10 lọ x 2 lần/
ngày

Hồi phục

2
Ampicilin-
sulbactam

Ama-power 
1,5g

- Ban sẫm đỏ rải rác, 
- Phù nề mi mắt 
trên, thở oxy
-Môi tứ chi tái nhợt, 
- Kích thích quấy 
khóc,
- Tim T1,T2 đều 
nhanh 140 lần/p,. 

1
Phản 
vệ độ 3

Chắc chắn

Ngừng thuốc 
nghi ngờ
Adernalin 
1mg/1ml x 
1/2 ống cách 3 
phút
Truyền NaCl 
0,9% x 100 ml 
Đặt Catheter 
TMTT

Hồi phục

3
Iopromid 
acid

Ultravist 
300mgI/ ml 
x 50ml

- Nổi mẩn ngứa, 
- Khó thở nhẹ, phù. 
- Không nói được, 
- Mạch nhanh 
147 lần/phút, HA 
190/110

1
Phản 
vệ độ 3

Chắc chắn

Solumedrol 
40mg x 1 lọ
Dimedrol 10mg 
x 1 ống

Hồi phục

thuật cao đang ngày càng tăng, đồng nghĩa với 

việc các tác dụng phụ gặp phải được báo cáo 

cũng tăng lên. Một số biểu hiện như: Buồn nôn, 

nôn mửa, hồng ban, cảm giác đau và nóng là 

các phản ứng thường gặp nhất khi tiêm nội 

mạch. Cần điều trị cấp cứu: phản ứng tuần hoàn 

đi kèm với giãn mạch ngoại biên và hạ huyết áp; 

nhịp tim nhanh phản xạ, khó thở, kích thích, lú 

lẫn, tím tái và có thể dẫn đến mất ý thức.

Trong quá trình sử dụng thuốc trên bệnh 

nhân, cần lưu ý các tác dụng phụ có thể gặp 

phải và bất cứ những biểu hiện nào ghi nhận 

trên bệnh nhân, hoặc bệnh nhân phản ánh đều 

được ghi lại để có biện pháp xử lý kịp thời.
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1. Lạm dụng và lệ thuộc vào 
pregabalin và gabapentin: Cảnh 
báo Đặc biệt từ TGA
Ngày 1/2/2021 TGA cơ quan quản lý của 

Úc có Cảnh báo đặc biệt về nguy cơ sử dụng 
pregabalin sai mục đích nguy cơ lạm dụng hoặc 
lệ thuộc vào pregabalin và gabapentin. Đồng 
thời lưu ý nguy cơ kể trên có thể dẫn tới tác 
dụng không mong muốn nghiêm trọng và đe 
dọa tính mạng. Nguy cơ xảy ra tác dụng không 
mong muốn càng tăng lên nếu sử dụng phối 
hợp cùng thuốc có tác dụng an thần, bao gồm 
cả các opioid. Khi kê đơn các thuốc này nhân 
viên y tế cần lưu ý các vấn đề sau:  

- Rà soát tiền sử rối loạn sử dụng chất kích 
thích và dấu hiệu lạm dụng hoặc lệ thuộc vào 
thuốc trước khi kê đơn thuốc pregabalin hoặc 
gabapentin.

- Theo dõi bệnh nhân thường xuyên trong 
quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân 
đang hoặc đã từng sử dụng các opioid và/hoặc 
các benzodiazepin. Đặc biệt theo dõi việc tăng 
liều sử dụng hoặc hành vi tìm kiếm thuốc.

- Thận trọng khi kê đơn thuốc pregabalin 
hoặc gabapentin phối hợp với các opiod do 
nguy cơ ức chế thần kinh trung ương. Phối 
hợp với các opiod có thể dẫn tới tình trạng an 
thần quá mức, ức chế hô hấp, hôn mê và tử 
vong. Trên các bệnh nhân cần thiết phải phối 
hợp pregabalin hoặc gabapentin với các thuốc 
ức chế thần kinh trung ương, bao gồm cả các 
opioid, cần phải theo dõi chặt chẽdấu hiệu ức 
chế thần kinh trung ương, như lơ mơ, an thần và 
ức chế hô hấp. Hạn chế liều và thời gian sử dụng 
tới mức tối thiểu cần thiết để đạt được hiệu quả 
điều trị.

- Đã phát hiện các triệu chứng cai thuốc sau 
khi ngừng điều trị ngắn hạnhoặcdài hạntrên 

THÔNG TIN AN TOÀN THUỐC
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một số bệnh nhân. Các triệu chứng sau đã được 
báo cáo: mất ngủ, đau đầu, buồn nôn, lo lắng, 
tăng tiết mồ hôi và tiêu chảy. Việc ngừng điều 
trị nên được thực hiện dần dần trong vòng tối 
thiểu một tuần.

2.  Ticagrelor và nguy cơ tim mạch
Ticagrelor là một loại thuốc kê đơn được sử 

dụng với acid acetylsalicylic liều thấp (ASA), như 
aspirin, để giảm nguy cơ bị đột quỵ, lên cơn đau 
tim hoặc tử vong do cách bệnh lý liên quan đến 
tim mạch.

 Ticagrelor là một loại thuốc kê đơn được sử 
dụng với acid acetylsalicylic liều thấp (ASA), như 
aspirin, để giảm nguy cơ bị đột quỵ, lên cơn đau 
tim hoặc tử vong do cách bệnh lý liên quan đến 
tim mạch.

 Health Canada đã tiến hành đánh giá tính 
an toàn của thuốc này được từ các dữ liệu hiện 
có, các bài báo quốc tế đã công bố có liên quan 
đến nguy cơ phong bế một phần hoặc hoàn 
toàn khả năng truyền xung động tim (block nhĩ 
thất độ hai và độ ba [AV]) ở những bệnh nhân 
được điều trị bằng ticagrelor.

 Health Canada đã xem xét 2 rủi ro tiềm ẩn 
sau đây khi sử dụng ticagrelor gồm:

- Làm trầm trọng hơn tình trạng nhịp tim 
chậm và không đều (loạn nhịp tim) ở những 
bệnh nhân có tiền sử rối loạn nhịp tim.

- Block AV độ hai và độ ba.

 Đánh giá của Health Canada kết luận rằng 
có thể có mối liên hệ giữa việc sử dụng ticagrelor 
và nguy cơ loạn nhịp tim bao gồm block AV độ 
hai và độ ba.

Health Canada sẽ làm việc với nhà sản xuất 
để cập nhật thông tin an toàn của sản phẩm 
chứa ticagrelor lưu hành ở Canada để cảnh báo 
về những nguy cơ này.

3.  Odansetron và nguy cơ dị tật  
bẩm sinh
Ngày 23/9/2020, Cơ quan Khoa học Y tế 

Singapore đăng thư gửi cán bộ y tế về việc sử 
dụng ondansetron trong giai đoạn sớm của thai 
kỳ và nguy cơ dị tật bẩm sinh

Novartis đã gửi thư tới nhân viên y tế để 
thông báo về các phát hiện từ các nghiên cứu 
dịch tễ học được công bố gần đây về nguy cơ 
dị tật bẩm sinh liên quan đến ondansetron. Các 
nghiên cứu này đã đánh giá nguy cơ mắc các 
dị tật bẩm sinh cụ thể, bao gồm khe hở hàm 
ếch và dị dạng tim ở trẻ sinh ra từ bà mẹ phơi 
nhiễm với ondansetron trong ba tháng đầu của 
thai kỳ. Sự gia tăng dị tật hở hàm ếch đã được 
quan sát thấy ở trẻ sơ sinh của phụ nữ sử dụng 
ondansetron trong ba tháng đầu thai kỳ. Về 
dị tật tim, các nghiên cứu dịch tễ học cho kết 
quả trái ngược nhau. Nhân viên y tế nên xem 
xét thông tin an toàn trên khi kê đơn Zofran®, 
Ondansetron Hexal® hoặc Ondansetron 
Sandoz®. Các sản phẩm này không được chấp 
thuận để điều trị buồn nôn và nôn trong thai 
kỳ, và việc sử dụng chúng trong thai kỳ không 
được khuyến khích. Phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ nên sử dụng biện pháp tránh thai khi 
đang dùng Zofran®, Ondansetron Hexal® hoặc 
Ondansetron Sandoz® và trong 2 ngày sau khi 
ngừng điều trị.

Nguồn: 

-  Canhgiaduoc.org.vn
-  h t t p s : / / w w w . t g a . g o v . a u / a l e r t /

pregabalin-and-gabapentin
- https://w w w.canada.ca/en/health-

ca n a d a / s e r v i ce s / d r u g s - h e a l t h - p r o d u c t s /
medeffect-canada/health-product-infowatch/
august-2020.html#brilinta

-  h t t p s : / / w w w . h s a . g o v . s g /
announcements/dear-healthcare-professional-
l e t t e r / u s e - o f - z o f ra n - o n d a n s e t ro n - h e xa l -
ondansetron-sandoz-in-early-pregnancy-and-
risk-of-birth-defe
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CASE LÂM SÀNG: PHẢN ỨNG QUÁ MẪN DO DÙNG THUỐC  
CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID

Tóm tắt:
Bệnh nhân nam 16t, tiền sử hen phế quản, chưa phát hiện dị ứng thuốc hay thức ăn trước 

kia. Đợt này BN đau răng, được kê đơn dexibuprofen 400mg 1 viên/ngày. Sau 15 phút uống 
thuốc bệnh nhân xuất hiện phù nề môi, mi mắt, nổi ban sẩn ngứa vùng mặt và thân mình. 
Kèm theo nghẹt mũi, khàn giọng và khó thở tăng dần. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến 
bệnh viện sau khoảng 30 phút. Các chỉ số sinh tồn khi nhập viện: SpO2 88%, M 100 lần/ph,  
HA: 110/70 mmHg, bệnh nhân có tình trạng phù nề đường thở đe đọa tính mạng,  được chẩn 
đoán phản vệ độ 3 và được xử lý thở O2, Adrenalin tiêm bắp, dimedrol tiêm bắp, solumedrol 
tiêm tĩnh mạch, duy trì đường truyền tĩnh mạch, rửa dạ dày. Sau khoảng 30 phút cấp cứu bệnh 
nhân đỡ phù nề vùng môi, hết tình trạng khó thở (SpO2 99 thở khí trời), nghe phổi và khí quản 
không còn tình trạng co thắt. Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi sát và ra viện sau 3 ngày. 

Bàn luận: 
Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) 

là một trong những nhóm thuốc được kê đơn 
và sử dụng phổ biến nhất, các thuốc này có thể 
gây ra các tác dụng không mong muốn, đặc 
biệt là phản ứng quá mẫn do NSAID (NHR). NHR 

được chia thành 5 loại, dựa trên đặc điểm phản 
ứng qua hoặc không qua trung gian miễn dịch. 
Triệu chứng của các phản ứng này có thể bao 
gồm phản ứng trên hệ hô hấp, da và phù mạch. 
Cần lưu ý và nắm được sự khác biệt giữa các loại 
NHR để có biện pháp xử trí phù hợp.

Bảng 1: Hệ thống phân loại phản ứng quá mẫn do NSAID

Phản ứng Cơ chế giả định Thời gian 
khởi phát Bệnh lý nền

Phản 
ứng 
chéo

Tỷ lệ so 
với số ca 

mắc
Bệnh lý trên da trầm trọng 
thêm do NSAID

Không  
dị ứng

Ức chế COX-1 Cấp tính Nổi mề đay Có 8%

Bệnh lý hô hấp trầm trọng 
thêm do NSAID

Không  
dị ứng

Ức chế COX-1 Cấp tính
Hen
Viêm mũi xoang

Có 8%

Nổi mề đay/phù mạch do 
NSAID

Không  
dị ứng

Ức chế COX-1 Cấp tính
Không có bệnh lý 
nền mạn tính

Có 40%

Nổi mề đay, phù mạch 
hoặc phản vệ do NSAID 
hoặc cả hai

Dị ứng
Qua trung 
gian IgE

Cấp tính
Không có bệnh lý 
nền mạn tính

Không 20%

Phản ứng muộn do NSAID Dị ứng
Qua trung 
gian tế bào T

Muộn
Không có bệnh lý 
nền mạn tính

Không 5%

Phản ứng kết hợp/khác 19%
Ghi chú: COX-1: Cyclooxygenase-1; IgE: Globulin miễn dịch E
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Do tần suất xuất hiện và sự phức tạp của 
NHR, nhiều nỗ lực hợp tác quốc tế đã được 
thực hiện với mục đích phân loại và quản lý các 
phản ứng này. Trong đó, các chiến lược quản lý 
và phân loại năm 2013 do Viện Dị ứng và Miễn 
dịch lâm sàng châu Âu (European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology) đưa ra đạt 
được sự đồng thuận rộng rãi nhất. Theo phân 
loại này, các phản ứng quá mẫn được chia thành 
hai nhóm: Nhóm phản ứng không qua trung 
gian miễn dịch (phản ứng chéo hoặc không 
phải dị ứng) và nhóm phản ứng qua trung gian 
miễn dịch (phản ứng chọn lọc hoặc dị ứng). 
Sau đó, các phản ứng tiếp tục được chia nhỏ 
hơn dựa trên bệnh lý nền và thời gian xuất hiện 
phản ứng (bảng 1). 

 Các phản ứng quá mẫn không dị 
ứng do NSAID
Phản ứng không dị ứng do NSAID là những 

phản ứng tương tự dị ứng nhưng không qua 
trung gian miễn dịch. Các phản ứng này chủ yếu 

xảy ra do sự ức chế enzym cyclooxygenase-1 
(COX-1). Ức chế COX-1 làm thay đổi con đường 
chuyển hóa acid arachidonic từ việc sản xuất 
các prostaglandin chống viêm, mang tính bảo 
vệ, sang sản xuất các chất trung gian tiền viêm, 
bạch cầu ái toan và tế bào mast. Sau đó, các 
chất tiền viêm này có thể gây sản xuất quá mức 
cysteinyl leukotrien (CysLTs), làm gia tăng thụ 
thể CysLTs trong cơ phế quản, tế bào nội mô 
và biểu mô. Điều này có thể gây ra hoặc làm 
trầm trọng thêm các phản ứng trên da và/hoặc  
hô hấp.

Phản ứng không dị ứng do NSAID là phản 
ứng chéo, do đó, những bệnh nhân xuất hiện 
phản ứng này có thể có phản ứng với bất kỳ 
NSAID nào ức chế mạnh enzym COX-1, bao 
gồm aspirin (bảng 2). Mặt khác, các NSAID ức 
chế chọn lọc enzym cyclooxygenase-2 (COX-2) 
mạnh và các NSAID ức chế COX-1 yếu thường 
được dung nạp tốt trong quần thể bệnh  
nhân này.

Bảng 2: Cấu trúc hóa học của các NSAID thường gặp

Nhóm cấu trúc Thuốc điển hình Đặc điểm
Dẫn xuất acid salicylic Aspirin Ức chế COX-1 mạnh

Dẫn xuất acid propionic
Ibuprofen, naproxen,ketoprofen, 
oxaprozin

Ức chế COX-1 mạnh

Dẫn xuất của acid acetic
Indomethacin, sulindac, etodolac, 
ketorolac, diclofenac, nabumeton

Ức chế COX-1 mạnh

Dẫn xuất của para-aminophenol Paracetamol Ức chế COX-1 yếu

Dẫn xuất của acid enolic Meloxicam, piroxicam Ức chế COX-2> Ức chế COX-1 

Thuốc ức chế chọn lọc COX-2 Celecoxib Ức chế chọn lọc mạnh COX-2 

 Phản ứng quá mẫn kiểu dị ứng 
do NSAID
NHR dị ứng không phải là phản ứng chéo, 

mà là phản ứng qua trung gian miễn dịch dựa 
trên đáp ứng của globulin miễn dịch E (IgE) 
hoặc tế bào T. Những phản ứng này không phụ 
thuộc vào sự ức chế COX-1 và có thể được gây 
ra bởi một NSAID duy nhất hoặc bởi một nhóm 

các NSAID có cấu trúc hóa học tương tự nhau. 
Có hai loại NHR dị ứng chiếm ưu thế, bao gồm 
mày đay/phù mạch hoặc phản vệ do một loại 
NSAID (SNIUAA) và phản ứng muộn do một 
NSAID (SNIDR). Những phản ứng này khác nhau 
về thời gian xuất hiện (cấp tính hoặc muộn) và 
không liên quan đến bất kỳ trạng thái bệnh lý 
nền mạn tính nào.
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CASE LÂM SÀNG: ĐỘC TÍNH TRÊN THẦN KINH CỦA 
CIPROFLOXACIN

1. Thông tin chung
Bệnh nhân nữ, 100 tuổi, 40 kg, vào viện ngày 

18/1/2021 với lý do đau bụng, sốt 2 ngày qua. Ngày 
19/1 chuyển khoa hồi sức ngoại với chẩn đoán sốt 
không rõ nguyên nhân. Ngày 20/1 chuyển khoa nội 
thận niết niệu với chẩn đoán tràn dịch màng phổi, 
đau bụng và vùng chậu, sốt không rõ nguyên nhân, 
nhiễm khuẩn tiết niệu. Khám bệnh: bệnh nhân 
tỉnh, tiếp xúc được da niêm mạc hồng không sốt, 
đau bụng quanh rốn phản ứng cơ (+), cảm ứng (-) 
điểm đau khu trú không trung tiện được. Các chỉ 
số cận lâm sàng 18/1 bạch cầu 17,01 chỉ số CRP 
tăng dần qua các ngày 18-19-20/1 lần lượt là 60,69- 
95,63- 149,59. Creatinin 110 mcmol/l, mức lọc cầu 
thận 15ml/phút. Bệnh nhân được sử dụng kháng 
sinh: ciprofloxacin+Sulperazol+metronidazol trong 
đó ciprofloxacin ngày 19/1 với liều 600mg x 1 lần/
ngày, sau đó được giảm liều còn 200mg x 2 lần/
ngày ở các ngày 20 và 21/1. Ngày 21/1 bệnh nhân 
xuất hiện lẫn, nói linh tinh kích động, nghi ngờ do 
ciprofloxacin. Sau khi hội chẩn dược lâm sàng, cân 
nhắc tình trạng nhiễm trùng không nặng nhóm 
quyết định cho ngừng sử dụng ciprofloxacin, chỉ 
sử dụng sulperazon 1g (cefoperazon + sulbactam), 
đêm bệnh nhân đã bớt kích thích, không nói nhảm, 
ngủ ngon. Tình trạng bệnh nhân cải thiện dần và 
xin ra viện ngày 23/1. 

2. Bàn luận
Kháng sinh fluoroquinolone đã được chứng 

minh có liên quan tới một số biến cố trên thần 
kinh và tâm thần, từ các phản ứng nhẹ như chóng 
mặt và bồn chồn tới rối loạn tâm thần nhiễm độc 
(Tandan 2018, Tomé 2011). Các phản ứng thường 
gặp bao gồm lú lẫn, kích động, mất ngủ và buồn 
ngủ. Các phản ứng ở mức độ nặng ít gặp hơn 
như ảo tưởng, ảo giác, có ý muốn tự tử và rối loạn 
tâm thần nhiễm độc. Một số bệnh nhân có thể 
gặp hiện tượng hưng cảm thần kinh bao gồm co 
giật(Liu 2010).Các phản ứng này rất ít gặp khi sử 
dụng levofloxacin, moxifloxacin theo kết quả của 

một nghiên cứu trên 130 triệu đơn thuốc từ châu 
Âu và quốc tế (Carbon C 2001). 

Cơ chế: Gián đoạn liên kết GABA, thay đổi 
liên kết NMDA và sự gia tăng các chất dẫn truyền 
thần kinh gây hưng cảm (Halliwell 1993, Liu 
2010). Rối loạn chức năng ty thể cũng đã được 
giả thuyết là 1 cơ chế có liên quan (Stefano 2017).

Thời gian khởi phát: rất dao động, hiện tượng 
hưng cảm thần kinh thường xuất hiện ở tuần 
đầu tiên điều trị, thường sau 2 đến 3 ngày (Tomé 
2011).

Các yếu tố nguy cơ: Người cao tuổi (Mattappalil 
2014); Suy thận không được hiệu chỉnh liều phù 
hợp (Sutter 2015); Việc dùng kèm với các thuốc 
chống viêm giảm đau không steroid (NSAIDs) đã 
được chứng minh có liên quan đến việc gia tăng 
hưng cảm thần kinh (Mattappalil 2014, Tomé 
2011); Việc dùng kèm với theophyllin (Mattappalil 
2014, Sutter 2015); Tiền sử co giật, rối loạn co giật, 
rối loạn thần kinh trung ương (CNS), hoặc dùng 
kèm các thuốc có tác dụng làm giảm ngưỡng co 
giật có thể làm tăng co giật (Sutter 2015)

Bảng 1. Liều dùng khuyến cáo ciprofloxacin theo 
CLcr (mL/phút)

CLcr (mL/phút) Liều dùng đường tĩnh mạch
CLcr>30 đến<130 400 mgmỗi 8 đến 12 giờ

CLcr<30
200 đến 400 mg mỗi 12 đến 
24 giờ

Bệnh nhân tuổi cao (100 tuổi), có độ thanh 
thải creatinin (CLcr) ngày đầu nhập viện là 15 
mL/phút và được sử dụng liều đầu ciprofloxacin 
là 600mg cao hơn so với khuyến cáo (bảng 1). 
Do đó bệnh nhân này là đối tượng có nguy cơ 
cao gặp phải phản ứng có hại trên thần kinh và 
tâm thần của ciprofloxacin. Vì vậy trên đối tượng 
bệnh nhân già yếu các bác sĩ cần cân nhắc khi sử 
dụng các nhóm kháng sinh khác fluoroquinolon 
và lưu ý hiệu chỉnh liều phù hợp với chức năng 
thận của bệnh nhân.
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Trong những năm gần đây, chúng ta 
thường hay được nghe rất nhiều về Cách 
mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số, trí tuệ 

nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data). 
Tưởng chừng cách mạng cộng nghệ là một thứ 
gì đó vô cùng lớn lao, vô cùng phức tạp, nhưng 
thực ra nó đã và đang âm thầm đi sâu vào 
những công việc hàng ngày của chính nghành y 
tế chúng ta hiện nay. Qua đó giúp y, bác sĩ, dược 
sĩ thu thập và xử lý dữ liệu, khai thác dữ liệu 
hố sơ bệnh án, thiết lập kế hoạch trị liệu, cấp 
phát  thuốc nhanh hơn, thông minh hơn,v.v.. Và 
cuối cùng bệnh nhân là những người được tận 
hưởng chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn hảo 
mà cuộc cách mạng này mang lại.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã 
từng một lần từng khám bệnh, lĩnh thuốc tại 
các cơ sở y tế, cũng đã từng có cảm giác bực bội 
khi phải chờ đợi để được khám bệnh, chờ đợi để 
lấy thuốc. Đặc biệt hơn lại là người bệnh, thì sự 
chờ đợi, khó chịu càng nhân lên gấp bội. Trong 
đó cấp phát thuốc là một trong những khâu vô 
cùng quan trọng trong trải nghiệm của người 
bệnh với một chu trình khám bệnh. Theo nhận 
định của các chuyên gia trong lĩnh vực cải tiến 
chất lượng, bệnh nhân dù được trải nghiệm các 
dịch vụ từ: đặt lịch khám, khám bệnh, làm các 
xét nghiệm cận lâm sàng dù tốt, thoải mái đến 
như thế nào nhưng khi ra đến khâu cuối cùng 
là cấp phát thuốc mà phải chờ đợi, bực bội thì 
họ sẽ mang sự khó chịu này để đánh giá cả một 
quá trình khám bệnh. Ngược lại các khâu trước 
đó có đôi chút chưa được hoàn hảo nhưng khi 
lấy thuốc được nhanh chóng, thuận tiện thì họ 
cũng dùng sự thoải mái này mà chia sẻ với mọi 
người xung quanh. Có một thực tế mà các cơ 
sở khám chữa bệnh thường gặp trong quá trình 
triển khai cấp phát thuốc Bảo hiểm Y tế đó là 
bệnh nhân phải chờ đợi kéo dài để được nhận 
thuốc. Đặc biệt vào giờ cao điểm trả kết quả tại 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN

các phòng khám bệnh nhân càng phải chờ đợi 
lâu để lĩnh thuốc. Điều này như đã nói sẽ làm cho 
bệnh nhân cảm thấy vô cùng khó chịu. Đồng 
thời dược sĩ cấp phát thuốc tại kho Ngoại trú 
luôn trong tình trạng căng thẳng, áp lực, stress 
khi làm việc, khả năng sai sót khi chuẩn bị thuốc 
sẽ cao hơn. Thấu hiểu được giá trị và tầm quan 
trọng trong nhiệm vụ của mình, đồng thời dưới 
sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám Đốc trong 
việc cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ. Khoa 
Dược đã nghiên cứu cải tiến “Quy trình cấp phát 
thuốc thông minh” áp dụng công nghệ thông 
tin trong cấp phát thuốc. Đó là khâu chuẩn bị 
thuốc trước, kiểm tra đối chiếu trước, đóng gói 
trước.Tất cả là Trước khi người bệnh cầm Phiếu 
lĩnh đến quầy thuốc.Chỉ có áp dụng phần mềm 
mới có thể thực hiện được ít nhất là 3 cái trước 
như vậy.Từ đó rút ngắn được thời gian lĩnh 
thuốc của bệnh nhân. Cụ thể, thời gian chờ đợi 
từ 15-20 phút, thậm chí lâu hơn, rút ngắn xuống 
còn 40s -2 phút, bệnh nhân vui vẻ, hài lòng hơn, 
nhân viên y tế giảm căng thẳng, stress, giảm sai 
sót, tăng năng suất lao động hơn. Và cũng từ đó 
tôi đã thấy nhiều hơn những nụ cười: nụ cười 
của cả bệnh nhân và những dược sĩ mang trên 
mình chiếc blouse trắng. Đặc biệt hơn trong khi 
dịch COVID đang diễn biến phức tạp, chưa có 
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dấu hiệu dừng lại thì việc tránh tập trung đông 
người đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp thuốc 
điều trị đầy đủ kịp thời tới tay người bệnh càng 
cho ta thấy rõ hơn tầm quan trọng của cải tiến, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Bên cạnh những ứng dụng công nghệ giúp 
cho hoạt động của Dược sĩ ngày càng trở nên 
thuận tiện, hiệu quả hơn thì các ứng dụng công 
nghệ thông tin Dược để hỗ trợ bác sĩ trong việc 
kê đơn, dùng thuốc cho bệnh nhân cũng là một 
đóng góp vô cùng hiệu quả và tiện dụng. Với 
tình trạng quá tải tại các bệnh viện, các phòng 
khám hiện nay, bác sĩ ngày càng có ít thời gian để 
thăm khám bệnh nhân hơn, việc tra cứu thông 
tin thuốc để điều trị là vô cùng quan trọng. Thay 
vì mỗi khi kê đơn, bác sĩ phải tra cứu hoặc nhớ 
các tương tác thuốc chống chỉ định, nghiêm 
trọng, nhớ các biệt dược có cùng hoạt chất thì 
giờ đây việc này đã được mã hoá và cảnh báo 
giúp bác sĩ hạn chế được những nguy cơ khi kê 
đơn trên. Bên cạnh những cảnh báo sử dụng 
thuốc trên lâm sàng thì phần mềm còn được 
xây dựng cho những cảnh báo trong giới hạn 
chỉ định theo thông tư của BYT cũng gópphần 
quan trọng giúp bác sĩ hạn chế và giảm dần số 
lượng xuất toán trong hoạt động khám chữa 
bệnh, giúp người thầy thuốc yên tâm hơn trong 
hoạt động chuyên môn của mình.

Trong những năm gần đây, chúng ta cũng 
đã nói nhiều về vấn đề cảnh báo tiền sử dị ứng, 
gắn thông tin trên thẻ căn cước công dân giúp 
lưu trữ thông tin nhằm cảnh báo khi bệnh nhân 
đến khám tại các cơ sở y tế được biết. Tuy nhiên, 
để triển khai trên quy mô toàn quốc thì cần 
một lộ trình dài hạn và đang dần dần được thực 
hiện. Nhưng ngay tại BVĐK Đức Giang chúng 
ta đã làm được một phần công việc vô cùng ý 
nghĩa đó trong năm vừa qua đó là: phối hợp 

Trung Tâm Quốc Gia DI&ADR đã thực hiện đề tài 
“Ứng dụng công nghệ trong khai báo, lưu trữ 
và cảnh báo phản ứng có hại của thuốc (ADR) 
tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang”. Kết quả thu 
được làtừ 1.6.2020 tới nay đã lưu trữ được 196 
ca thông tin dị ứng và nghi ngờ dị ứng, đã cảnh 
báo được 30 ca khi bệnh nhân quay lại tái khám 
hoặc chuyển khoa. Trong báo cáo tổng kếtADR 
toàn quốc năm 2020 của trung tâm Quốc Gia 
DI&ADR, trên địa bàn Hà Nội, bệnh viện đa khoa 
Đức giang đứng vị trí thứ 4, chỉ sau bệnh viện 
Bạch Mai, Vinmec Times City, Hữu Nghị là các 
bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tư nhân 
được đầu tư rất bài bản và chuyên nghiệp. Qua 
đó được các bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao, 
giao lưu và học hỏi đồng thời góp phần nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng 
chuyên môn hướng đến việc chăm sóc người 
bệnh ngày càng toàn diện hơn.

Từ các thành quả trên ta thấy việc áp dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý 
Dược đã mang lại hiệu quả vô cùng đáng ghi 
nhận, không chỉ giúp tăng hiệu suất làm việc, 
giảm hao phí trong xuất toán mà còn giúp nâng 
cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân để người 
bệnh yên tâm khi lựa chọn BV ĐK Đức Giang là 
nơi gửi gắm trọn niềm tin.

Vâng, nếu như sứ mệnh của toàn thể bệnh 
viện: “Chăm sóc sức khoẻ của bạn là hạnh phúc 
của chúng tôi” thì đẩy mạnh Ứng dụng Công 
nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Dược 
bệnh viện Đức Giang là niềm đam mê, phấn đấu 
ngày đêm của các dược sĩ chúng tôi. 





w w w.b enhvienducgiang.com

Bản tin

Bulletin of Clinical Pharmacy

DƯỢC LÂM SÀNG

KHOA DƯỢC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
Điện thoại:   024 38774002
Email:   khoaduocbvducgiang@gmail.com

Số 04
2021


