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CẬP NHẬT THÔNG TIN AN TOÀN CỦA MỘT SỐ THUỐC
 Hội chứng truyền propofol
Ngày 26/9/2018, Cơ quan Quản lý Dược

không đáp ứng điều trị với một số thuốc tác

phẩm Pháp (ANSM) đã nhận được báo cáo về

tim (ví dụ digoxin, amiodaron...). Trong y

2 trường hợp gặp hội chứng truyền propofol

văn, tổn thương não bộ nghiêm trọng (trên

dẫn đến tử vong xảy ra trong vòng 1 tháng ở

nhân xám) cũng đã được báo cáo đi kèm với

một đơn vị hồi sức.

hội chứng ; chuyển hóa ở một bệnh nhân chỉ

Hội chứng truyền propofol là tác dụng
hiếm gặp và được biết đến khi sử dụng thuốc

động đến co bóp cơ

sau 3 giờ phẫu thuật được gây mê bằng
propofol đường tĩnh mạch.

này với tác dụng an thần trong các đơn vị

Đến nay, một số yếu tố nguy cơ đã được

điều trị tích cực. Tuy nhiên, sau các trường

xác định bao gồm: trẻ tuổi (propofol chống

hợp tử vong mới đây, ANSM cùng với Hiệp

chỉ định cho bệnh nhân dưới 16 tuổi trong an

hội Gây mê hồi sức Pháp (SFAR), Hiệp hội

thần liên tục tại đơn vị điều trị tích cực), giảm

Hồi sức các nước nói tiếng Pháp (SRLF) và

cung cấp lượng carbohydrat (bệnh nhân nhịn

Nhóm Hồi sức cấp cứu nhi khoa cộng đồng

ăn trước phẫu thuật), dùng đồng thời với

Pháp ngữ (GFRUP) đã có cảnh báo cho các

metformin, giảm cung cấp oxy mô, tổn

bác sỹ gây mê hồi sức và điều trị tích cực về

thương thần kinh nghiêm trọng và/ hoặc

hội chứng này, các yếu tố nguy cơ và biện

nhiễm trùng huyết, đang sử dụng liều cao một

pháp quản lý.

hoặc nhiều thuốc sau đây: thuốc co mạch,

Định nghĩa và các yếu tố nguy cơ

corticosteroid, thuốc làm tăng co bóp cơ tim

Propofol là thuốc gây mê tĩnh mạch, tác

hoặc sử dụng propofol với liều > 4 mg/kg/giờ

dụng nhanh, được sử dụng trong khởi mê, duy

trong thời gian dài > 48 giờ. Đôi khi hội

trì nói chung và an thần tại các đơn vị điều trị

chứng truyền propofol có thể là dấu hiệu của

tích cực. Ở một số bệnh nhân, sử dụng

bệnh lý ty thể.

propofol với tác dụng an thần trong các đơn

Hai trường hợp gần đây được báo cáo về

vị điều trị tích cực có thể liên quan đến rối

hội chứng này tới ANSM với một số yếu tố

loạn chuyển hóa, suy đa tạng, là đặc trưng của

nguy cơ kể trên: có tổn thương thần kinh, sử

hội chứng truyền propofol và có khả năng gây

dụng propofol với liều > 4 mg/kg/giờ trong

tử vong.

thời gian kéo dài > 48 giờ, sử dụng đồng thời

Hội chứng này có thể xảy ra với các dấu
hiệu như sau: nhiễm toan chuyển hóa, tiêu cơ

noradrenalin liều cao, trong đó có 1 bệnh
nhân dưới 16 tuổi.

vân, tăng kali máu, suy gan, suy thận, tăng

Chẩn đoán, theo dõi và xử trí

lipid máu, rối loạn

Hội chứng truyền propofol dễ bị bỏ qua

nhịp tim, hội chứng Brugada (điện tâm đồ ST

vì hội chứng này có thể xảy ra khi truyền

chênh lên dạng vòm), suy tim tiến triển nhanh

propofol trong thời gian ngắn (bao gồm quá
trình gây mê trong một vài

giờ), hoặc các biểu hiện lâm sàng của hội

hơn trên da.

chứng này đôi khi không đặc hiệu. Do đó, khi

- Khuyến cáo bệnh nhân đi khám khi

diễn biến huyết động xấu đi hoặc xuất hiện

nghi ngờ có tổn thương da, sinh thiết (nếu

nhiễm toan chuyển hóa (nhiễm toan lactic)

cần) để chẳn đoán mô bệnh học.

không giải thích được bởi tình trạng lâm sàng

- Khuyến cáo bệnh nhân được hạn chế

của bệnh nhân đang dùng propofol, thì cần

tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và tia UV và có

nghĩ đến hội chứng truyền propofol.

biện pháp bảo vệ thích hợp khi tiếp xúc với

Khi nghỉ ngờ xuất hiện hội chứng này,

ánh nắng để giảm nguy cơ ung thư da.

cần ngừng propofol càng sớm càng tốt và
thay thế bằng các thuốc an thần kinh khác,

- Thận trọng khi sử dụng HCTZ ở những

phần lớn bệnh nhân sẽ có diễn biến lâm sàng

bệnh nhân có tiền sử ung thư da.

tốt hơn nếu hội chứng này được xác định sớm

 Metformin: khuyến cáo liên quan

Khi phải truyền propofol trong thời gian

đến suy thận
Ngày 18/11/2017, Cục Quản lý Dược có

dài hoặc dùng liều cao cần theo đõi điện tâm

công văn số 18366/QLD-ĐK về việc cập nhật

đồ, giám sát khí máu động mạch, định lượng

hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa hoạt

lactat, creatin kinase

chất metformin điều trị đái tháo đường tuýp

(CK) và triglycerid máu.

2, trong đó có nhấn mạnh các khuyến cáo sử

và dừng propofol ngay lập tức.

 Hydroclorothiazid: cảnh báo nguy
cơ ung thư da

dụng metformin trên bệnh nhân suy thận như
sau:

Ngày 06/11/2018, Cơ quan Quản lý

- Đánh giá chức năng thận trước khi

Dược phẩm Pháp (ANSM) cảnh báo nguy cơ

khởi đầu điều trị với metformin và đánh giá

ung thư da liên quan đến các thuốc có chứa

định kỳ sau đó.

hydroclorothiazid (HCTZ). Khi kê đơn các

- Chống chỉ định metformin trên bệnh

thuốc này, các bác sỹ cần lưu ý các vấn đề

nhân có mức lọc cầu thận ước tính (MLCT)

sau:

dưới 30 mL/phút.
- Các nghiên cứu dịch tễ dược học cho

- Không khuyến cáo khởi đầu điều trị

thấy liều tích lũy HCTZ có liên quan đến

với metformin ở bệnh nhân có MLCT nằm

nguy cơ ung thư da không u sắc tố (ung thư

trong khoảng 30-45 mL/phút.

biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào

- Ở bệnh nhân đang sử dụng metformin
có MLCT giảm xuống dưới 45 mL/phút, cần

vảy).
- Bệnh nhân dùng HCTZ đơn độc hoặc
kết hợp với các thuốc khác nên được tư vấn
về nguy cơ trên và cần thường xuyên theo dõi
và thông báo lại cho bác sỹ về tất cả các tổn
thương mới hoặc nặng

đánh giá nguy cơ - lợi ích để quyết định có
tiếp tục điều trị hay không.
- Ngừng sử dụng metformin nếu MLCT
giảm xuống dưới 30 mL/phút.

- Ngừng sử dụng metformin khi thực

thể gây ra tác dụng bất lợi nghiêm trọng thậm

hiện xét nghiệm chẳn đoán hình ảnh có sử

chí gây tử vong. Phản ứng bất lợi có thể gặp

dụng thuốc cản quang chứa iod (ví dụ.

như co giật, tổn thương não nghiêm trọng và

Xenetix, Ultravist,...): cần ngừng metformin

các vấn đề về tim mạch nếu đưa lượng lớn

trước hoặc tại thời điểm thực hiện xét nghiệm

lidocain vào miệng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hoặc

chẩn đoán hình ảnh có sử dụng thuốc cản

trẻ vô tình nuốt quá nhiều. Vì vậy, FDA đã

quang chứa iod với những bệnh nhân có

đưa ra khuyến cáo như sau:

MLCT nằm trong khoảng từ 30-80 mL/phút,

- Không nên kê đơn thuốc chứa lidocain

bệnh nhân có tiền sử bệnh lý về gan, nghiện

hoặc benzocain dạng dung dịch, gel để điều

rượu hoặc suy tim, hoặc những bệnh nhân sẽ

trị đau do mọc răng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do

sử dụng thuốc cản quang chứa iod qua đường

có thể gây ra các tác dụng bất lợi nghiêm

động mạch. Đánh giá lại MLCT sau khi chụp

trọng bao gồm co giật, methemoglobin và tử

48 giờ, sử dụng lại metformin khi chức năng

vong.

thận đã ỗn định.
 Thuốc

- Dung dịch lidocain trong dầu không
chứa

colistin

và

natri

colismethat

được FDA phê duyệt để điều trị đau do mọc
răng.

Ủy ban thuốc sử dụng trên người

- Hướng dẫn cha mẹ và người chăm sóc

(CHMP) đã xem xét thông tin về dược động

tuân theo khuyến cáo của Viện Nhi khoa Hoa

học, hiệu quả và an toàn của các kháng sinh

Kỳ để làm giảm đau do mọc răng:

nhóm polymyxin. Natri colismethat được
chuyển hóa thành hoạt chất colistin trong cơ
thể người. CHMP kết luận rằng:
- Tiêm hoặc truyền (nhỏ giọt) natri

+ Sử dụng vòng ngậm mọc răng để
trong ngăn mát tủ lạnh (không để đông đá).
+ Cọ nhẹ nhàng hoặc mát xa nướu trẻ
bằng ngón tay để làm giảm các triệu chứng.

colismethat chỉ nên ưu tiên để điều trị các

+ Sử dụng thuốc bôi trực tiếp vào nướu

nhiễm khuẩn nghiêm trọng do các chủng vi

trẻ có thể gây tác dụng bất lợi nghiêm trọng

khuẩn nhạy cảm khi việc lựa chọn các kháng

nếu dùng quá nhiều và trẻ nuốt phải một

sinh khác bị hạn chế.

lượng lớn.

- Nên được dùng phối hợp với các
kháng sinh khác nếu có thể

 Thuốc chứa Natri phosphat (Fleet)
Việc sử dụng nhiều hơn một liều Natri

- Nên dùng liều tải để nhanh chóng đạt

phosphat trong 24h để điều trị táo bón có thể

được nồng độ kháng sinh có hiệu quả đối với

gây hại với thận, tim và thậm chí gây tử vong.

bệnh nhân nặng

Vì vậy, FDA khuyến cáo cần thận trọng khi

 Thuốc chứa lidocain 2%

tư vấn sử dụng thuốc Natri phosphat dạng

Việc sử dụng lidocain 2% để điều trị

uống cho trẻ dưới 05 tuổi và không kê dạng

đau do mọc răng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có

dung dịch bơm hậu môn cho trẻ dưới 02 tuổi

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG PROPOFOL 1% ĐỂ AN THẦN TRONG
PHẪU THUẬT VÀ THỦ THUẬT CHẨN ĐOÁN
Propofol là thuốc gây mê toàn thân
đường tĩnh mạch tác dụng ngắn, được chỉ
định trong các trường hợp:
1) Dẫn mê và duy trì mê ở người lớn và
trẻ em trên 1 tháng tuổi;
2) An thần ở bệnh nhân thở máy trên 16
tuổi tại các Đơn vị Hồi sức tích cực;
3) An thần trong các phẫu thuật và thủ
thuật chẩn đoán ở người lớn và trẻ em trên 1
tháng tuổi.
Hiện nay, propofol được sử dụng phổ
biến để an thần cho bệnh nhân khi thực hiện
các thủ thuật chẩn đoán. Tuy nhiên việc sử
dụng loại thuốc này trên thực tế lâm sàng còn
tồn tại nhiều vấn đề, liên quan chủ yếu tới
cách dùng khác nhau trên các đối tượng đặc
biệt (trẻ em, người cao tuổi,...) và các tai biến
liên quan đến phản ứng phản vệ, ức chế tim
mạch, ức chế hô hấp, buồn nôn và nôn, đau
đầu khi hồi tỉnh... Bên cạnh đó, propofol là
thuốc hiện không có chất đối kháng đặc hiệu
trong trường hợp quá liều hoặc độc tính, nên
việc kiểm soát liều dùng và phòng ngừa các
tai biến trên hô hấp và tuần hoàn khi sử dụng

propofol đóng vai trò quan trọng. Việc thống
nhất và cập nhật quy trình liên quan tới việc
sử dụng hợp lý propofol trong thực tế điều trị
là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn và
giảm thiểu rủi ro đối với người bệnh.
Dựa trên Hướng dẫn của Hiệp hội Nội
soi tiêu hóa Hoa Kỷ (American Society for
Gastro – intes - tinal Endoscopy - ASGE) kết
hợp rà soát thông tin trong tờ hướng dẫn sử
dụng thuốc và các tài liệu y văn trên thế giới,
Đơn vị Dược lâm Sảng — Thông tin thuốc
trực thuộc Khoa Dược khuyến cáo về việc sử
dụng các thuốc chứa propofol để an thần khi
thực hiện phẫu thuật và thủ thuật chẩn đoán.
Khuyến cáo mang tính tham khảo và được
khuyến nghị áp dụng tại nơi nội soi tiêu hóa
cũng như các đơn vị khác trong bệnh viện có
sử dụng thuốc này với chỉ định tương tự.
Chúng tôi hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo
hữu ích cho quý đồng nghiệp để áp dụng
trong thực hành lâm sảng, góp phần đảm bảo
sử dụng propofol hợp lý và an toàn trên bệnh
nhân.

- Tên biệt dược: Diprivan 1% 20ml, Diprivan 1% 50ml, Fresofol 1% 20ml, Fresofol 1%
50ml.
- Dạng bào chế: nhũ tương dầu trong nước, đẳng trương, màu trắng đục như sữa, tiêm truyền
tĩnh mạch.
LIỀU DÙNG
Đối tượng

Khởi đầu

An thần

Nguyên tắc: Điều chỉnh liều dùng và tốc độ tiêm truyền theo độ tuổi, thể trạng, đáp ứng lâm sàng
của từng bệnh nhân và độ sâu an thần yêu cầu
Tiêm tĩnh mạch chậm: 0,5-1 mg/kg Truyền tĩnh mạch: 1,5-4,5 mg/kg/giờ
Người lớn 17 –
(0,05-0,1 mL/kg) trong 1-5 phút
(0,15-0,45 mL/kg/giờ).
55 tuổi khỏe
HOẶC
Có thể tiêm tĩnh mạch bỗ sung 10-20
mạnh (phân độ
Truyền tĩnh mạch: 6-9 mg/kg/giờ (0,6- mg/lần (1-2 mL/lần) để tăng nhanh độ
ASA I-II)
0,9 mL/kg/giờ) trong 3-5 phút
sâu an thần nếu cần thiết.
Người cao tuổi - Nên giảm tốc độ tiêm truyền (và có thể giảm cả liều dùng).
(trên 55 tuổi), - Không được tiêm tĩnh mạch nhanh.
thể trạng yếu - Khuyến cáo: ưu tiên truyền tĩnh mạch.

hoặc có phân * Liều khởi đầu: tương tự liều khởi đầu cho người lớn khỏe mạnh.
độ ASA III-IV * Liều duy trì: 80% liều duy trì cho người lớn khỏe mạnh.
Truyền tĩnh mạch: 1,5-9 mg/kgIgiờ
(0,15-0,9 mL/kg/giờ).
Trẻ em 1 tháng Tiêm tĩnh mạch chậm: 1-2 mg/kg (0,1
Có thể tiêm tĩnh mạch bổ sung đến
tuổi - 16 tuổi
- 0,2 mL/kg)
1mg/kg (0,1 mL/kg) để tăng nhanh độ
sâu an thần nếu cần thiết.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với các
thành phần của thuốc,
đặc biệt là dị ứng đậu
nành/đậu phộng.

KHÔNG SỬ DỤNG

SỬ DỤNG NGAY

BỎ THUỐC THỪA

Nếu phát hiện bao bì Sau khi thuốc được Sau khi sử dụng. Mỗi
hư hại, tiểu phân lạ, lấy ra khỏi ống/lọ lọ/ống thuốc chỉ dùng
thuốc phân lớp, màu thuốc.
cho một bệnh nhân
sắc bất thường,...

Lưu ý:
Sẵn sàng phương tiện cấp cứu phản vệ.
Các phản ứng bất lợi thường gặp bao gồm: phản vệ, ức chế tim mạch (hạ huyết áp, chậm
nhịp tim), ức chế hô hấp (ngưng thở), buồn nôn và nôn, đau đầu khi hồi tỉnh.
Cần theo dõi liên tục các dấu hiệu hạ huyết áp có kèm hoặc không kèm theo chậm nhịp
tim, tắc nghẽn đường thở và giảm độ bão hòa oxy.
Theo dõi bệnh nhân trong và sau khi thực hiện thủ thuật đến khi bệnh nhân hồi tỉnh hoàn
toàn.
…………………………………………………………………………………………………..
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ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU PHỨC TẠP DO VI KHUẨN
GRAM ÂM ĐA KHÁNG
Nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp

Klebsiella,

Enterococci,

Pseudomonas

Theo hướng dẫn về nhiễm khuẩn tiết

aeruginosa và một số loài nấm men. Gần đây

niệu của Hội Tiết niệu Châu Âu, nhiễm khuẩn

xuất hiện các vi khuẩn Gram âm đa kháng,

tiết niệu phức tạp được định nghĩa là nhiễm

sinh ESBL như E. coli và Klebsiella, Tỷ lệ E.

khuẩn có liên quan đến bất thường về cấu trúc

coli phân lập từ đường niệu sinh ESBL là

hoặc chức năng thận hoặc có các bệnh lý tiềm

17,9% [6].

ẩn (đặt catheter đường niệu, bệnh thận, suy

Chẩn đoán và điều trị

giảm miễn dịch như đái tháo đường) làm tăng

Đối với nhiễm khuẩn tiết niệu có triệu

nguy cơ bệnh nặng thêm hoặc thất bại điều trị

chứng, trong nước tiểu sẽ xuất hiện nitrit

khi so sánh với những bệnh nhân không có

và/hoặc xuất hiện > 10 bạch cầu/mL. Với

yếu tố nguy cơ. Theo đó, nhiễm khuẩn tiết

nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp, cần kết quả

niệu phức tạp được xếp chủ yếu thuộc loại N,

cấy nước tiểu phải có số lượng khuẩn lạc >

U và C trong hệ thống phân loại URENUC

105 CFU/mL ở nữ, > 10 CFU/mL ở nam hoặc

của Hội Tiết niệu Châu Âu dựa trên dấu hiệu

cấy đầu catheter với số lượng khuẩn lạc > 10

lâm sàng và những yếu tố nguy cơ gây nhiễm

CFU/mL để có chẩn đoán xác định trước khi

khuẩn tiết niệu [1].

sử dụng kháng sinh nhằm tối ưu hóa điều trị.

Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 150

Do đó, việc sử dụng kháng sinh thường sẽ bắt

triệu bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn tiết niệu

đầu muộn sau khi có kết quả định danh vi

[2]. Riêng tại Hoa Kỳ, khoảng 70-80% nhiễm

khuẩn và kháng sinh đồ. Nếu kháng sinh

khuẩn tiết niệu phức tạp có liên quan đến đặt

được sử dụng sớm theo kinh nghiệm, thường

catheter với 1 triệu ca mỗi năm [3]. Nhiễm

là kháng sinh phổ rộng, thì cần cân nhắc

khuẩn tiết niệu liên quan đến catheter có nguy

xuống thang với kháng sinh có phổ hẹp hơn

cơ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, là một

phù hợp với kết quả kháng sinh đồ.

trong những nguyên nhân thường gặp nhất
của nhiễm khuẩn huyết thứ phát [4].

Việc lựa chọn kháng sinh theo kinh
nghiệm phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm

Căn nguyên vi sinh

phổ tác dụng của kháng sinh trên căn nguyên

Căn nguyên gây nhiễm khuẩn tiết niệu

vi sinh nghi ngờ, tỷ lệ đề kháng kháng sinh,

phức tạp rất đa dạng và khó dự đoán hơn

bệnh nền (suy gan, suy thận), tương tác thuốc,

nhiễm khuẩn tiết niệu đơn thuần, thường gặp

sử kháng sinh trước đó, độ an toàn của kháng

nhiễm đồng thời nhiều vi sinh vật gây bệnh.

sinh, tiền sử dị ứng thuốc và khả năng thải trừ

Nhiễm E. coli vẫn là căn nguyên chính phân

thuốc qua nước tiểu dưới dạng còn hoạt tính.

lập được, chiếm tới 50% trường hợp. Ngoài

Các kháng sinh tĩnh mạch thường được sử

ra, cũng có thể phân lập được các vi khuẩn có

dụng

mức độ kháng thuốc cao hơn như Proteus,

fluoroquinolon,

theo

kinh

nghiệm

carbapenem

bao

gồm

(ertapenem,

meropenem hoặc imipenem), cephalosporin

invitro trên các chủng vi khuẩn sinh ESBL và

thế hệ 3, 4 (ceftriaxon, cefotaxim, cefepim)

Acinetobacter, tuy nhiên, kháng sinh này chỉ

hay piperacilin/tazobactam đơn độc hoặc sử

đạt nồng độ thấp trong máu và trong nước

dụng phối hợp với aminoglycosid [6]. Bên

tiểu do thuốc có thể tích phân bố lớn, được

cạnh đó, việc sử dụng carbapenem cần cân

phân bố rộng rãi vào các mô của cơ thể. Do

nhắc với các chủng kháng carbapenem bao

đó, tigecyclin không phải là lựa chọn điều trị

gồm họ vi khuẩn Enterobacteriacea kháng

ưu tiên nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp trừ khi

carbapenem

(carbapenem-resistant

không có thuốc nào thay thế. Gần đây, một số

Enterobacteriaceae - CRE), đặc biệt trong

phối hợp mới giữa kháng sinh cephalosporin

trường hợp nhiễm CRE đa kháng, cân nhắc

với

phối hợp kháng sinh bao gồm colistin hoặc

ceftazidim/avibactam đã được phê duyệt điều

tigecyclin [6], [7]. Colistin được ưu tiên sử

trị nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp. Thời gian

dụng trong nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp do

điều trị được khuyến cáo với viêm bàng

vi

khuẩn

đa

kháng,

đặc

biệt

chất

ức

chế

beta-lactamase

như

kháng

quang phức tạp từ 7-10 ngày và 10-14 ngày

aminoglycosid và carbapenem do thuốc thải

với viêm bể thận phức tạp. Tuy nhiên, trong

trừ chủ yếu qua thận dưới dạng có hoạt tính.

một số trường hợp, nếu cần thiết có thể kéo

Tuy nhiên, colistin có nguy cơ tăng độc tính

dài thời gian điều trị tới 21 ngày tùy theo tình

trên thận nếu nồng độ trong huyết thanh vượt

trạng lâm sàng [1].

quá 2,5 mg/L [8]. Tigecyclin có hoạt tính
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PHÂN TÍCH SỬ DỤNG KHÁNG SINH GIAI ĐOẠN 2015-2018
Kháng sinh là nhóm thuốc quan trọng
trên lâm sàng với vai trò là giải pháp hữu ích
nhất để điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn. Tuy
nhiên, việc sử dụng không hợp lý, quá rộng
rãi, không có kiểm soát, đặc biệt là các kháng
sinh mới có phổ tác dụng rộng sẽ gây ra hậu
quả nghiêm trọng. Những năm gần đây, số
lượng bệnh nhân nhập viện do nhiễm khuẩn
tăng cao và tỉ lệ kháng kháng sinh ngày càng
có xu hướng gia tăng đang là mối lo ngại
hàng đầu của các khoa lâm sàng trong bệnh
viện. Chính vì vậy khoa Dược đã thực hiện
nghiên cứu khảo sát thực trạng tiêu thụ kháng

sinh tại bệnh viện trong giai đoạn 2015-2018
để xác định mức độ, xu hướng tiêu thụ kháng
sinh của các khoa lâm sàng và toàn viện, từ
đó làm cơ sở cho các hoạt động quản lý
kháng sinh tại bệnh viện.
1. Mức độ tiêu thụ kháng sinh
Trong giai đoạn 2015-2018, mức độ tiêu
thụ kháng sinh toàn viện là 78,6 DDD/100
ngày nằm viện, trong đó 3 nhóm kháng sinh
được sử dụng nhiều nhất tại bệnh viện là
cephalosporin, penicillin và fluoroquinolon.
(Hình 1)
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Hình 1 : Mức tiêu thụ các nhóm kháng sinh toàn viện giai đoạn 2015-2018
Mức độ tiêu thụ kháng sinh các khoa lâm
sàng và toàn viện giai đoạn 2015-2018 thông
qua số liều DDD/100 ngày nằm viện được
biểu diễn trong hình 2. Khoa Phẫu thuật gây
mê và hồi sức tích cực- chống độc là 2 khoa
có mức độ tiêu thụ kháng sinh cao nhất toàn
viện với DDD/100 ngày nằm viện lần lượt là
205 và 137,3. Về cơ cấu sử dụng thuốc,
cephalosporin, penicillin và fluoroquinolon là
3 nhóm kháng sinh chiếm tỉ lệ lớn tại các
khoa lâm sàng. Tỷ lệ tiêu thụ các nhóm kháng

sinh khá khác biệt giữa các khoa phòng trong
bệnh viện. Trong đó 2 khoa tiêu thụ nhiều
kháng sinh nhất (phẫu thuật-gây mê và
HSTC-CĐ) chủ yếu sử dụng kháng sinh
cephalosporin và fluoroquinolon trong khi
nhóm penicilin ít được sử dụng, bên cạnh đó
kháng sinh nhóm carbapenem và dẫn xuất
imidazol cũng chiếm tỷ lệ khá lớn. Tỷ lệ sử
dụng cephalosporin ở các khoa Cấp cứu,
Ngoại chấn thương chiếm ưu thế hơn so với
các khoa khác còn kháng sinh penicilin được

dùng chủ yếu tại các khoa Sản, Mắt, Tai mũi
họng, Răng hàm mặt. Các nhóm kháng sinh
dự trữ như aminoglycosid, glycopeptid chủ
yếu được dùng tại khoa phẫu thuật-gây mê và

HSTC-CĐ.
Ngoài
ra
kháng
sinh
aminoglycosid còn được sử dụng tại khoa
Mắt, Cấp cứu, Ngoại Chấn thương – Bỏng
với một tỷ lệ đáng kể.

Hình 2: Mức độ tiêu thụ kháng sinh các khoa lâm sàng và toàn viện giai đoạn 2015-2018

DDD/100 ngày nằm viện

2. Xu hướng tiêu thụ kháng sinh
Ba nhóm kháng sinh được sử dụng
nhiều nhất tại bệnh viện là cephalosporin,
penicillin và fluoroquinolon. Mức độ sử dụng
hàng tháng và kết quả kiểm định MannKendall về xu hướng tiêu thụ của 3 nhóm
kháng sinh này trên quy mô toàn viện được
trình bày ở hình 3.

Theo đó, nhóm cephalosporin có xu hướng
tiêu thụ giảm , ngược lại nhóm penicillin và
fluoroquinolon tiêu thụ tăng dần qua các năm.
Đặc biệt, đến năm 2018 mức độ tiêu thụ
nhóm penicillin đã tiếp cận nhóm
cephalosporin.
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Fluoroquinolon J01MA S=456, p<0,0001

Hình 3 Mức độ và xu hướng tiêu thụ của 3 nhóm
kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trong toàn viện giai đoạn 2015-2018

Trong giai đoạn 2015-2018 xu hướng

trong bệnh viện, ngoại trừ khoa Cấp cứu có

tiêu thụ của toàn viện tăng qua các năm. Với

xu hướng giảm tiêu thụ. Trong khi đó các

các khoa lâm sàng, kết quả kiểm định Mann-

khoa có mức tiêu thụ cao nhất như HSTC-

Kendall trong giai đoạn 2015-2018 cho thấy

CĐ, PT-GM và khoa Mắt đều không thể hiện

xu hướng tăng được thể hiện ở nhiều khoa có

xu hướng rõ ràng (Bảng 1).

tiêu thụ kháng sinh nằm ở mức trung bình
Bảng 1 Xu hướng tiêu thụ kháng sinh của một số
khoa nội trú theo phân tích Mann-kendall giai đoạn 2015-2018
Khoa

Mức tiêu
Mức tiêu thụ trong
thụ năm 2018
giai đoạn 2015(DDD/100 ngày 2018 (DDD/100
nằm viện)
ngày nằm viện)

S

p

Xu
hướng

Phụ sản

105

94,6

430

<0,0001 Tăng

Ngoại chấn thương – Bỏng

105

86,9

616

<0,0001 Tăng

Nội tổng hợp

100

84,8

432

<0,0001 Tăng

Tai Mũi Họng

97

57,9

610

<0,0001 Tăng

Lão – Tim mạch

94

85,8

394

Ung Bướu

94

84,7

524

Cấp cứu

81

103,6

-266

0,0004

Tăng

<0,0001 Tăng
0,018

Giảm

Đây là nghiên cứu đầu tiên áp dụng quy

3. Kết luận
Lượng tiêu thụ kháng sinh trung bình

trình DUE để phân tích định tính và định

toàn viện trong giai đoạn 2015-2018 là 78,6

lượng sử dụng kháng sinh tại bệnh viện. Kết

DDD/100 ngày nằm viện. Tiêu thụ toàn viện

quả thu được trong nghiên cứu đã phản ánh

có xu hướng tăng. Cơ cấu sử dụng kháng sinh

thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện

tại bệnh viện khá đa dạng. Các kháng sinh

Đa khoa tỉnh Điện Biên. Từ đó tạo tiền đề để

C3G, FQ và nhóm kháng sinh dự trữ

bệnh viện nhân rộng triển khai những nghiên

carbapenem được sử dụng ở tương đối nhiều

cứu tương tự hướng tới các can thiệp cần thiết

khoa lâm sàng.

trong chương trình quản lý kháng sinh.

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO ADR 2018
Từ tháng 01/2018 đến hết tháng
12/2018, Khoa Dược đã ghi nhận được 25
báo cáo ADR từ các khoa lâm sàng trong
bệnh viện. Số lượng báo cáo luỹ tiến theo
tháng được thể hiện trong hình 4. Số lượng
báo cáo không đồng đều giữa các tháng, tập
trung nhiều hơn vào các tháng cuối năm. Số
lượng báo cáo ADR ghi nhận được nhiều nhất

vào tháng 11 (7 báo cáo) và thấp nhất vào 3
tháng 5,6 và 7 (0 báo cáo). Bệnh nhân gặp
ADR đều hồi phục không có di chứng
(100%). Tất cả các báo cáo ADR thu nhận đã
được Khoa Dược gửi lên Trung tâm Quốc gia
về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có
hại của thuốc để xử lý, thẩm định theo quy
định của Bộ Y tế.
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Hình 4. Số lượng báo cáo ADR từ tháng 01/2018 đến hết tháng 12/2018
Tổng số thuốc nghi ngờ được báo cáo là theo là đường uống (37,5%). Thuốc nghi ngờ
32 thuốc (1,28 thuốc/1 báo cáo ADR). Phản gây ADR chủ yếu là kháng sinh (59,4%),
ứng có hại xảy ra chủ yếu khi sử dụng thuốc trong đó ceftriaxon là thuốc nghi ngờ gây
đường tiêm/truyền tĩnh mạch (62,5%), tiếp ADR nhiều nhất với tỷ lệ 28,1%.
Bảng 2 Các thuốc nghi ngờ gây ADR
TT

Hoạt chất

Số lượng

Tỷ lệ % (n=32)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amoxicillin 500mg
Amoxicillin + a.clavunlanic 875mg +125mg
Cefadroxil 250mg
Ceftazidim 1g
Ceftriaxon 1g
Cerebrolysin 2152mg/ml
Ciprofloxacin 400mg/200ml
Ibuprofen 400mg
Iobitridol 300mg/100ml
Lidocain 2%/2ml
Methylprednisolon 40mg
Penicillin 1UI

1
1
1
1
9
1
3
1
2
2
2
2

3,1
3,1
3,1
3,1
28,1
3,1
9,4
3,1
6,2
6,2
6,2
6,2

Các biểu hiện ADR được báo cáo nhiều chủ yếu là các ADR quan sát được bằng mắt
thường như ban đỏ (64%), ngứa (56%), khó thở (32%).. (Bảng 5). Đặc biệt, ADR nghiêm
trọng đe doạ tính mạng như phản vệ/sốc phản vệ cũng được báo cáo nhiều với tỷ lệ 16%
Bảng 3 Các biểu hiện ADR được ghi nhận nhiều nhất
STT

Biểu hiện ADR

Số lượng

Tỷ lệ % (n=25)

1

Ban đỏ

16

64

2

Ngứa

14

56

3

Khó thở

4

16

4

Hạ HA

7

28

5

Rét run

3

12

6

Buồn nôn, nôn

4

16

7

Co thắt thanh quản

2

8

Trong năm 2018, tỷ lệ báo cáo ADR vẫn

Bên cạnh việc báo cáo ADR của các

chưa đồng đều giữa các khoa trong bệnh viện.

thuốc được sử dụng nhiều (như thuốc kháng

Vì vậy, công tác báo cáo ADR cần tiếp tục

sinh) và các phản ứng có hại thông thường (dị

được quan tâm, thúc đây hơn nữa, đặc biệt tại

ứng ngoài da, phản ứng phản vệ/sốc phản vệ),

các khoa phòng chưa tham gia báo cáo.

cán bộ y tế cần tập trung báo cáo phản ứng có

Theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT của

hại của các thuốc mới được sử dụng tại đơn

Bộ Y tế ban hành ngày 29/12/2017, về việc

vị, phản ứng có hại mới chưa được ghi nhận,

―Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản

phản ứng có hại cần xét nghiệm cận lâm sàng

vệ‖, việc khai thác kỹ tiền sử dị ứng đóng vai

hoặc thăm dò chức năng chuyên biệt và các

trò quan trọng trong việc dự phòng phản vệ

phản ứng có hại liên quan đến tác dụng dược

và tất cả các phản ứng phản vệ phải được báo

lý của thuốc (tác dụng phụ, ADR typ A).

cáo về Trung tâm Quốc gia/khu vực về Thông

Khoa Dược xin trân trọng cảm ơn sự

tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của

hợp tác của các khoa lâm sàng và cán bộ y tế

thuốc. Do đó, rất mong các nhân viên y tế lưu

đã tham gia báo cáo ADR và mong muốn sẽ

ý thực hiện.

tiếp tục nhận được sự phối hợp để triển khai
hiệu quả hoạt động Cảnh giác Dược của bệnh
viện trong thời gian tới.

DANH MỤC THUỐC KHÔNG NÊN NHAI – BẺ - NGHIỀN
Khi viên thuốc bị nhai, bẻ hoặc nghiền
có thể dẫn đến thay đổi độ ổn định và tác
dụng của thuốc, làm tăng độc tính hoặc khó
uống do thuốc có mùi khó chịu, vị đắng. Các
thuốc viên không nên nhai, bẻ, nghiền bao
gồm:
- Viên phóng thích kéo dài: Viên được
thiết kế để giải phóng hoạt chất trong thời
gian dài làm cho nồng độ thuốc trong máu ổn
định, giảm số lần dùng thuốc, thường có kí
hiệu ER, SR, LA, SR, XR, MR, CD, XL,
CR, LP. Nghiền viên phóng thích kéo dài sẽ
làm giải phóng toàn bộ lượng lớn hoạt chất
dẫn tới thuốc được hấp thu nhanh và nhiều
hơn thiết kế của viên, làm tăng nguy cơ tác
dụng không mong muốn, tăng độc tính cũng
như làm giảm thời gian tác dụng của thuốc.
- Viên bao tan trong ruột: Viên được
thiết kế để bảo vệ hoạt chất không bị phá hủy
bởi acid dịch vị ở dạ dày, thường có kí hiệu
EC hoặc EN. Nghiền viên bao tan trong ruột
sẽ phá hủy lớp bao cho phép giải phóng hoạt
chất trong dạ dày dẫn tới tăng nguy cơ tác

dụng không mong muốn và/hoặc giảm hiệu
quả điều trị do thuốc đã bị phá hủy trong môi
trường acid dịch vị. Một số frường hợp, có
thể dẫn tới kích ứng tại chỗ và gây loét do
thuốc bị dính trong cỗ họng và thực quản.
- Một số viên khác: thuốc điều trị ung
thư, độc tế bào, ức chế miễn dịch, viên sủi,
viên ngậm, viên ngậm dưới lưỡi, viên bao
phim nhằm che dấu vị đẳng, tránh ánh sáng
hoặc làm trơn.
Trong đó, KHÔNG nên nhai - bẻ nghiền các thuốc viên phóng thích kéo dài,
viên bao tan trong ruột. Các thuốc viên khác
(thuốc điều trị ung thư, thuốc độc tế bào, ức
chế miễn dịch) chỉ nghiền khi có phương tiện
bảo hộ và dụng cụ phù hợp. Một số thuốc
viên không nên nhai - bẻ - nghiền theo
khuyến cáo của nhà sản xuất (NSX) nhưng
trong trường hợp khó nuốt hoặc bệnh nhân
đặt sonde dạ dày có thể phân tán viên trong
nước theo hướng dẫn. Dưới đây là danh mục
các thuốc không nên nhai - bẻ - nghiền hiện
đang lưu hành tại Bệnh viện:

STT

Tên thuốc

1

Adalat 10mg
Nifedipin T20 Stada
retard 20mg
Augmentin 1g 875mg +
125mg

Nifedipin

4

Betaloc Zok 25mg

Metoprolol

5

Betaloc Zok 50mg

Metoprolol

6

Cipmyan 500

Ciprofloxacin

Viên có rãnh ở hai mặt
nên có thể bẻ viên
Viên
phóng Viên có rãnh ở hai mặt
thích kéo dài
nên có thể bẻ viên
Viên
phóng Viên có rãnh ở hai mặt
thích kéo dài
nên có thể bẻ viên
Viên nén

7

Ciprobay 500

Ciprofloxacin

Viên nén

8

Opecipro 500mg

Ciprofloxacin

Viên nén

9

Colchicin 1mg

2
3

10
11
12

Tên hoạt chất

Nifedipin
Amoxicilin + Acid
Clavulanic

Colchicin
Amoxicilin + Acid
Auclanityl 875/125 mg
Clavulanic
VIGENTIN
Amoxicilin + acid
875MG/125MG
clavulanic
Natri valproat 333mg +
Depakin Chrono 500mg
acid valproic 145mg

Dạng bào chế

Ghi chú

Viên nang
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên nén

Viên nén
Viên nén
Viên nén
Viên
phóng
thích kéo dài

Viên có rãnh ở hai mặt
nên có thể bẻ viên
Viên có rãnh ở hai mặt
nên có thể bẻ viên

13

Diamicron MR Tab
30mg 60's 30mg

Gliclazid

14

Gluzitop MR 60 60mg

Gliclazid

15

Staclazide 30 MR
30mg

Gliclazid

16

Fluconazol Stada
150mg

Fluconazole

Viên nang

17

Flucozal 150 150mg

Fluconazol

Viên nang

18

Nexium 40mg

Esomeprazol

19

Loravidi 10mg

Loratadin

Viên bao tan
trong ruột
Viên nén

20

Lorytec 10 10mg

Loratadin

Viên nén

21

Tadaritin 5mg

Desloratadin

Viên nén

22

Fenostad 200mg

Fenofibrat

Viên nang

23

Fenosup Lidose 160mg

Fenofibrat

Viên nang

24

Mezathion 25 mg

Spironolacton

25

Glucofast 850mg

Metformin

26

Gludipha 500mg

Metformin

27

Metformin Stada
1000mg MR

Metformin

28

Panfor SR-500

Metformin

29

Kaldyum 600 mg

Kali clorid

Viên nén
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên nang giải
phóng chậm

30

Meloflam 15 mg

Meloxicam

Viên nén

31

I.P.Cyl Forte 300mg

Gabapentin

Viên nang

33

Pomatat 140mg +
158mg
Itranstad 100mg

Magnesi aspartat + Kali
aspartat
Itraconazol

34

Itrex 100mg

Itraconazol

Viên nang

35

LEVODHG 500mg
Savi Trimetazitine
35MR 35mg

Levofloxacin

37

Trimpol MR 35mg

Trimetazidin

38

Xatral XL 10mg 10mg

Alfuzosin

39

Lertazin 5mg

Levocetirizine

Viên nén
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên nén

40

Zinnat 250mg

Cefuroxim

Viên nén

41

Zinnat 500mg

Cefuroxim

Viên nén

32

36

Trimetazidin

Viên
phóng
thích kéo dài
Viên
phóng
thích kéo dài
Viên
phóng
thích kéo dài
Nên uống nguyên
nhưng có thể mở
(nếu cần)
Nên uống nguyên
nhưng có thể mở
(nếu cần)

viên
nang
viên
nang

Nuốt nguyên viên, có
thể để viên tự phân rã
trong nước
Nên uống nguyên viên
nhưng có thể mở nang
(nếu cần)

Viên nén
Viên nang

Có thể để viên phân rã
trong nước
Có thể để viên phân rã
trong nước

CHỐNG KHÁNG THUỐC QUA CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ
Trước sự gia tăng kháng kháng sinh
đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng,
Bộ Y tế đã ban hành chuỗi văn bản Kế hoạch,
Quyết định về quản lý giám sát kháng sinh
trong đó quy định vai trò trách nhiệm từ
Trung Ương đến địa phương, từ các liên
ngành phải tham gia cuộc chiến với mong
muốn ―Không hành động hôm nay, ngày mai
không còn thuốc chữa‖. Và gần đây là Quyết
định 370/QĐ-BYT (10/02/2017), về việc
thành lập 4 nhóm kỹ thuật giám sát kháng
thuốc giai đoạn từ năm 2017– 2020. Bốn
nhóm đó là nhóm Dược, nhóm Vi sinh, nhóm
Kiểm soát nhiễm khuẩn và nhóm Công nghệ
thông tin. Các nhóm này thuộc Bộ Y tế quản
lý, có nhiệm vụ hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y
tế trong việc đào tạo, xây dựng tài liệu
chuyên môn, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, xây
dựng cơ sơ dữ liệu và đánh giá trong hoạt
động giám sát kháng thuốc. Trong chuỗi văn
bản, tài liệu nhằm chống kháng kháng sinh,
không thể không kể đến một số văn bản quan
trọng khác đã ban hành trong thời gian gần
đây như:
Quyết định 2174/QĐ-BYT (21/6/2013),
kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng
thuốc giai đoạn 2013- 2020. Trong đó nhấn
mạnh cả việc tăng cường sử dụng kháng sinh
hợp lý, an toàn trong trồng trọt và chăn nuôi
gia súc, gia cầm, thủy sản. Quyết định
2888/QĐ-BYT (05/08/2014), thành lập 9 tiểu
ban giám sát kháng thuốc giai đoạn 20132020, trong đó tiểu ban số 1 giám sát kháng
thuốc trong bệnh viện.
Quyết định 708/QĐ-BYT (02/03/2015),
ban hành ―Hướng dẫn sử dụng kháng sinh‖
với các lý thuyết cơ sở đại cương về kháng
sinh, vi khuẩn, cùng hướng dẫn cụ thể về điều
trị các bệnh nhiễm khuẩn từ hô hấp, da, tiêu

hóa, máu, xương khớp, tình dục, mắt, não, tiết
niệu đến tim mạch, bệnh nhân suy giảm miễn
dịch và lựa chọn/liều kháng sinh trong dự
phòng.
Quyết định 772/QĐ-BYT (04/03/2016)
ban hành ―Hướng dẫn thực hiện quản lý sử
dụng kháng sinh trong bệnh viện‖ quy định
mỗi bệnh viện phải có Nhóm quản lý sử dụng
kháng sinh trực thuộc Hội đồng thuốc và điều
trị (các thành viên của nhóm chủ yếu thuộc
tiểu ban Giám sát sử dụng kháng sinh và theo
dõi kháng thuốc). Nhóm quản lý sử dụng
kháng sinh của bệnh viện phải thực hiện 6
nhiệm vụ cơ bản: 1) Xây dựng các quy định
về sử dụng kháng sinh; 2) Xây dựng các tiêu
chí đánh giá; 3) Xác định vấn đề can thiệp
thông qua khảo sát thực trạng; 4) Tiến hành
can thiệp; 5) Đánh giá sau can thiệp; 6)
Thông tin báo cáo.
Quyết
định
6211/QĐ-BYT
(17/10/2016), thiết lập và quy định chức năng
nhiệm vụ của mạng lưới giám sát kháng thuốc
trong các cơ sở khám chữa bệnh.
Quyết
định
số
5888/QĐ-BYT
(10/10/2016) thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia
về phòng, chống kháng thuốc. Ban Chỉ đạo đã
có sự tham gia của các Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
Rõ ràng, đến lúc này, Chính phủ, Bộ Y
tế cùg các ban ngành đều đã nhận thức rất rõ
về tầm quan trọng của việc bảo vệ kháng
sinh, chống kháng thuốc. Nhiệm vụ của mỗi
người dược sĩ lâm sàng chúng ta là phải bắt
tay vào triển khai các việc mà Bộ Y tế đã
hướng dẫn, chỉ đạo. Hãy bắt đầu từ mỗi việc
nhỏ, rà soát từng bệnh án, từng đơn thuốc,
phác đồ điều trị…

