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ĐIỂM TIN AN TOÀN THUỐC 

GIỚI HẠN CÁC THUỐC CHỨA KHÁNG SINH FOSFOMYCIN: CẬP 

NHẬT TỪ EMA 

EMA khuyến cáo chỉ nên sử dụng 

các thuốc chứa fosfomycin truyền tĩnh 

mạch để điều trị các nhiễm khuẩn nặng 

khi các kháng sinh khác không phù 

hợp. Có thể tiếp tục sử dụng các thuốc 

chứa fosfomycin đường uống trong 

điều trị nhiễm khuẩn bàng quang 

không phức tạp ở phụ nữ và trẻ em gái 

vị thành niên. Các thuốc này cũng 

được sử dụng để dự phòng nhiễm 

khuẩn khi sinh thiết tuyến tiền liệt ở 

nam giới. 

EMA cũng khuyến cáo thêm không 

nên sử dụng fosfomycin dạng uống 

cho trẻ em dưới 12 tuổi và sử dụng  

thuốc qua đường tiêm bắp vì dự liệu 

hiện có chưa đủ để chứng minh hiệu 

quả điều trị. Các khuyến cáo dưới đây 

dựa trên đánh giá của CHMP về an 

toàn và hiệu quả của các thucoso chứa 

fosfomycin: 

Fosfomycin được phát mình vào năm 

1969, tuy nhiên sau đó việc sử dụng 

kháng sinh này giảm đi nhanh chóng do 

các kháng sinh thay thế có ít tác dụng 

không mong muốn hơn. Một phần do 

hạn chế sử dụng, fosfomycin hiện vẫn 

có hoạt tính chống lại một số vi khuẩn 

đã đề kháng với các kháng sinh thường 

dùng khác. ĐIều này đẫn đến sự ra tăng 

sử dụng fosfomycin trong những năm 

gần đây ở các trường hợp ít có sự lựa 

chọn điều trị nhiễm khuẩn. 

Đánh giá của CHMB nhằm xác định 

vị trí của fosfomycin trong các phác đồ 

điều tị nhiễm khuẩn dựa trên các bằng 

chứng mới nhất. CHMP kết luận như sau: 

- Chỉ nên sử dụng fosfomycin 

đường tĩnh mạch trong điều tị nhiễm 

khuẩn nghiêm trọng như viêm nội tâm 

mạc do vi khuẩn, viêm phổi bệnh viện 

bao gồm cả viêm phổi thở máy, nhiễm 

khuẩn huyết, viêm màng não do vi 

khuẩn hoặc nhiễm khuẩn khó điều trị 

như nhiễm khuẩn ổ bụng có biến 

chứng, nhiễm khuẩn đường tiết niệu 

phức tạp, nhiễm khuẩn xương khớp, 

nhiễm khuẩn da và mô mềm có biến 

chứng. 

- Có thể tiếp tục sử dụng 

fosfomycin đường uống để điều trị 

nhiễm khuẩn tiết niệu không phức tạp 

ở phụ nữ và trẻ gái vị thành niên. Cốm 

fosfomycin (chứ fosfomycin 



 

 

 

trometamol)  cũng có thể tiếp tục sử 

dụng dự phòng khi sinh thiết tuyến 

tiền liệt ở nam giới. EMA yêu cầu các 

công ty cung cấp thêm dữ liệu để 

thuyết phục việc tiếp tục sử dụng 

fosfomycin trometamol và canxi 

fosfomycin đường uống. 

- Ngừng lưu hành fosfomycin 

đường tiêm bắp và cốm fosfomycin 

cho trẻ em do không có bằng chứng rõ 

ràng về hiệu quả của thuốc khi sử 

dụng cho chỉ định hiện tại. 

 Tránh sử dụng NSAID ở phụ 

nữ có thai từ 20 tuần trở lên: Cảnh 

báo từ FDA Hoa Kỳ 

FDA Hoa Kỳ cảnh báo việc sử dụng 

NSAID (Thuốc chống viêm No 

steroid) từ tuần thứ 20 trở lên trong 

thai kỳ vì có thể gây ra các bệnh lý 

thận hiếm gặp nhưng nghiêm trọng ở 

thai nhi. Bệnh lý thận này có thể làm 

giảm lượng ối xung quanh thai nhi dẫn 

đến việc xảy ra các biến chứng thai kỳ 

khác. Đối với NSAID phải kê đơn, 

FDA Hoa Kỳ yêu cầu phải thay đổi 

nhãn thuốc để bổ sung thông tin mô tả 

về nguy cơ bệnh lý thận dẫn tới giảm 

lượng ối trong thai kỳ. Đối với NSAID 

không kê đơn (OTC) được sử dụng 

cho người lớn, FDA Hoa Kỳ cũng yêu 

cầu cập nhật nhãn thuốc. Các nhãn 

thuốc này đã cảnh báo tránh sử dụng 

NSAID trong 3 tháng cuối của thai kỳ 

vì thuốc có thể gây ra các vấn đề cho 

thai nhi hoặc các biến chứng trong quá 

trình chuyển dạ. Nhãn thuốc cũng đã 

khuyến cáo phụ nữ mang thai và cho 

con bú càn trao đổi với nhân viên y tế 

trước khi sử dụng các thuốc này. 

Khuyến cáo dành cho người bệnh 

- Nếu bệnh đang mang thai, không 

sử dụng NSAID khi thai được 20 tuần 

trở lên trừ khi bác sĩ chỉ định cụ thể vì 

các loại thuốc này có thể gây ra bệnh 

ký cho thai nhi. 

- Nhiều loại thuốc không kê đơn có 

chứa NSAID, bao gồm cả những loại 

thuốc được sử dụng để giảm đau, 

điều trị triệu chứng của cảm lạnh, 

cúm, vì vậy cần phải đọc kỹ nhãn 

thuốc để xác định xem thuốc có 

chwuas NSAID hay không. 

- Trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ 

nếu người bệnh có câu hỏi hoặc thắc 

mắc về NSAID hoặc chế phẩm chứa 

các hoặt chất này. 

- Các loại thuốc khác như 

paracetamol luôn sẵn có để sử dụng 

giảm đau và hạ sốt trong thai kỳ. Cần 

trao đổi với dược sĩ hoặc bác sĩ để 

đưuọc tư vấn và hỗ trợ đưa ra quyết 

định lựa chọn loại thuốc phù hợp nhất. 

Khuyến cáo dành cho nhân viên y tế 

- FDA Hoa Kỳ khuyến cáo các bác 

sĩ nên hạn chế kê đươn NSAID cho 

phụ nữ mang thai trong khoảng thời 

gian 20-30 tuần của thai kỳ và tránh kê 

đơn sau 30 tuần của thai kỳ. Nếu cần 

thiết điều trị bằng NSAID, cần hạn chế 

sử dụng thuốc ở mức liều thấp nhất có 

hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất 

có thể. Cân nhắc siêu âm theo dõi 

lượng ối nếu điều trị bằng NSAID kéo 

dài hơn 48 giờ và ngừng NSAID nếu 

phát hiện thiểu ối. FDA Hoa Kỳ cảnh 



 

 

 

báo rằng việc sử dụng NSAID kéo dài 

cho phụ nữ mang thai từ tuần thứ 20 

trở lên có thể gây rối loạn chức năng 

thận của thai nhi dẫn đến thiểu ối và 

trong một số trường hợp gây suy thận 

ở trẻ sơ sinh. 

- Các phản ứng bất lợi này được ghi 

nhận trung bình sau vài ngày đến vài 

tuần sử dụng thuốc, mặc dù đã có 

trường hợp ghi nhận thiểu ối ngay 

trong 48 giờ sau khi bắt đầu sử dụng 

NSAID. 

- Không phải tất cả các trường hợp 

thiểu ối đều có thể tự hồi phục khi 

ngừng sử dụng thuốc. 

- Các biến chứng cảu tình trạng 

thiểu ối kéo dài có thể bao gồm co 

cứng các chi và chậm trưởng thành 

phổi. Trong một số trường hợp suy 

giảm chức năng thận ở trẻ sơ sinh xuất 

viện, cần phải thực hiện các thủ thuật 

xâm lấn như truyền máu hoặc lọc máu. 

- Nếu cần điều trị bằng NSAID 

trong khoảng thời gian từ 20 – 30 tuần 

của thai kỳ, hạn chế sử dụng ở mức 

liều thấp nhất có hiệu quả  và trong 

thời gian ngắn nhất có thể. Như được 

mô tả trong nhãn cảu các thuốc 

NSAID thuốc đang lưu hành tránh kê 

đơn NSAID từ tuần thứ 30  trở đi 

trong thai kỳ vì có nguy cơ đóng sớm 

ống động mạch của thai nhi. 

- Các khuyến cáo trên không áp 

dụng cho asperin liều thấp 81mg được 

kê cho một số tình trạng bệnh lý nhất 

định trong thai kỳ. 

- Cân nhắc siêu âm theo dõi nước ối 

nếu điều trị bằng NSAID kéo dài hơn 

48 giờ. Ngừng NSAID nếu xảy ra 

thiểu ối và theo dõi chặt chẽ các dấu 

hiệu lâm sàng sau đó. 

Danh mục tên viết tắt 

Tên viết 

tắt 
Tên Tiếng Việt 

CHMP 
Ủy ban các sản phẩm 

thuốc dùng cho người 

EMA 
Cơ quan quản lý dược 

phẩm Châu Âu 

FDA Hoa 

Kỳ 

Cơ quan quản lý dược 

phẩm và Thực phẩm 

Hoa Kỳ 

PRAC 
Ủy ban đánh giá nguy 

cơ cảnh giác dược 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ TRONG DỊCH COVID – 19 

Đại dịch Covid - 19 do virus SARS 

- CoV - 2 bùng phát vào cuối năm 

2019 tại Vũ Hán - Trung Quốc đã lan 

ra các nước trên thế giới, tính đến 

6/7/2021 đã có: 219 quốc gia có bệnh 

nhân COVID-19, 184.901.972 ca mắc, 

trong đó có 3.999.923 người tử vong. 

Ở Việt Nam đã có 19.933 ca mắc, 

trong đó có 90 người tử vong. 

Trong bối cảnh đó, các quốc gia, 

hiệp hội chuyên môn Y khoa đã nhanh 

chóng xây dựng hướng dẫn điều trị, 

phòng ngừa lây lan virus trong cộng 

đồng. Dược sĩ đã và đang đồng hành 

cùng với các nhân viên y tế khác, đảm 

bảo cung ứng đủ thuốc và sử dụng 

thuốc hợp lý, an toàn, truyền thông 

giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và bảo 

vệ sức khở cộng đồng. 

1. Cung ứng thuốc 

Ngoài cộng đồng: đại dịch đã làm 

gián đoạn sản xuất, tồn trữ thuốc dẫn 

đến thiếu thuốc cung ứng cho người 

bênh. Do đó các nhà thuốc đã thực 

hiện giám sát tích cực, xây dựng cơ 

chế cảnh báo sớm để giải quyết kịp 

thời tình trạng thiếu thuốc, lên danh 

sách các nhà phân phối thay thế, bán 

thuốc cho người bệnh có nhu cầu thật 

sự, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn – 

hợp lý, tất cả người bệnh đều có thuốc 

sử dụng cho đến khi có nguồn cung 

mới. Với mục tiêu hạn chế sự lây lan 

do tiếp xúc trực tiếp giữa người với 

người, một số quốc gia đã có điều 

chỉnh luật khám chữa bệnh, mở rộng 

vai trò của dược sĩ: Đối với những 

người bệnh mạn tính đơn kê đưuọc gia 

hạn từ 6 -9 tháng, dược sĩ có thể thay 

thế thuốc, đường dùng mà không cần 

có sựu đồng ý của bác sĩ, mở dịch vụ 

giao thuốc tận nhà, tư vấn cho người 

bệnh từ xa qua điện thoại hay các ứng 

dụng công nghệ thông tin.  

Trong bệnh viện: Để giảm thiểu 

tình trạng thiếu thuốc dược sĩ chủ 

động dự trữ thuốc trong kho, lên danh 

sách các thuốc thay thế. Dữ trữ thuốc 

để không bị gián đoạn trong kê đơn, 

đảm bảo điều tị tối ưu, Đối với các 

thuốc thay thế trước kia ít dùng, dưuọc 

sĩ chủ động xây dựng chi tieret hướng 

dẫn sử dụng để giúp các bác sĩ và điều 

dưỡng thuận tiện tra cứu nhanh, chính 

xác. Dược sĩ cũng đề xuất các chiến 

lược sử dụng thuốc nhầm hạn chế tối 

thiểu nhân viên y tế phơi nhiễm với 

COVID -19, giảm nguy cơ thiếu thuốc 

và các trang thiết bị vật tư đi kèm như 

bơm tiêm, dụng cụ truyền thuốc, dụng 

cụ pha truyền cũng như các trang thiết 

bị phòng hộ khác; áp dụng sử dụng 

thuốc từ đường tiêm truyền sang 

đường uống đối với các thuốc có sinh 

khả dụng cao (Nhóm Quinolon, 

linezolid, fluconazol…); chuyển thuốc 

từ đường truyền sang đường tiêm đối 

với các thuốc buộc phải duy trì đường 

truyền, chọn thời gian truyền tiêu 

chuẩn. Dược sĩ cung cấp cho khoa lâm 

sàng danh mục thuốc có thể chuyển 

đổi đường dùng từ truyền sang tiêm, 

hướng dẫn cách pha tiêm, dung môi 

pha tiêm và cách tiêm đảm bảo an toàn 

cho người bệnh. Đối với các trường 



 

 

 

hợp phải dùng đường truyền, dược sĩ 

cung cấp thông tin về cách truyền 

thuốc tiêu chuẩn theo hướng dẫn sử 

dụng trên nhãn thuốc. 

Trong đại dịch, các thuốc dùng theo 

đường khí dung không được khuyến 

khích sử dụng do nguy cơ lây nhiễm từ 

giọt bắn, do đó các thuốc hít/xịt được 

lựa chọn thay thế cho đường khí dung, 

vì vậy khoa Dược cũng phải có kế 

hoạch dự trữ để có thuốc kịp thời cung 

ứng cho khoa lâm sàng. 

 

 

2. Giáo dục cộng đồng 

Tâm lý hoang mang dẫn tới tình 

trạng người dân/người bệnh đổ xô tới 

các hiệu thuốc để mua và tích trữ 

thuốc làm tăng nguy cơ lây nhiễm, 

thiếu thuốc phục vụ cho người có nhu 

cần thật sự. Bên cạnh đó một bộ phận 

người đan tự ý dùng các thuốc được 

cho là có tác dụng điều trị COVID – 

19 không theo đơn hướng dẫn của bác 

sĩ có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện 

các tác dụng không mong muốn, thậm 

chí độc tính phải nhập viện cấp cứu. 

Do đó dược sĩ đã tăng cường các biện 

pháp tuyên truyền cho cộng đồng về 

các tác hại khi sử dụng thuốc không 

theo đơn của bác sĩ. 

3. Tham gia đi buồng với đội 

chăm sóc đa chuyên ngành 

Dược sĩ là thành phần không thể 

thiếu trong nhóm chăm sóc đa chuyên 

ngành. Trong nhóm, dược sĩ có vai trò 

tư vấn lựa chọn thuốc cũng như hướng 

dẫn cách sử dụng thuốc tối ưu, giám 

sát các tác dụng không mong muốn, 

tương tác/tương kỵ thuốc…Đối với 

người bệnh COVID - 19, khuyến cáo 

bác sĩ ưu tiên sử dụng các thuốc có số 

lần dùng thuốc ít nhất trong ngày: ưu 

tiên lựa chọn kháng sinh ceftriaxon 

hơn các betlactam khác, ưu tiên sử 

dụng heparin có trọng lượng phân tưt 

thấp (như enoxaparin) hơn các heparin 

không phân đoạn. 

Những người bệnh nặng phải 

chuyển điều trị tại đơn vị hồi sức tích 

cực thường có các đặc điểm ảnh 

hưởng đến dược động học của thuốc 

như: suy gan, suy thận, lọc máu, thay 

huyết tương, hạ albumin máu…Do đó 

dược sĩ rà soát liều dùng nhằm tối ưu 

hóa hiệu quả điều trị cho người bệnh. 

Khuyến cáo các bác sĩ về tác dụng 

không mong muốn của thuốc; nguy cơ 

kéo dài khoảng QT của thuốc được 

cho là có tác dụng điều trị COVID - 

19, đặc biệt là khi phối hợp nhiều 

thuốc có nguy cơ này, tránh nguy cơ 

loạn nhịp thất dẫn đến xoắn đỉnh. Đối 

với các bệnh nhân suy giảm chức năng 

thận, thay vì lựa chọn vancomycin thì 

nên lựa chọn cefazolin hoặc linezolid 

để không làm nặng thêm tình trạng 

bệnh. Ở những người bệnh có tình 

trạng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 

cần phải hạn chế lượng dịch đưa vào 

cơ thể, dược sĩ tư vấn cho bác sĩ về 

nồng độ thuốc pha tiêm truyền đặc 

nhất có thể đảm bảo an toàn khi sử 

dụng và đạt tiêu chí đưa ít dịch vào cơ 

thể người bệnh. 

4. Xây dựng, cung cấp thông tin 

thuốc và đào tạo 

Ngoài các hoạt động thông thường 

như rà soát đơn thuốc, tư vấn người 

bệnh và hỗ trợ kê đơn, trong đại dịch 

dược sĩ còn chịu trách nhiệm đảm bảo 

sử dụng thuốc “off label” (chỉ định 

dùng thuốc không ghi trên nhãn) hợp 

lý. Hiện tại mới chỉ có remdisivir được 

cơ quan quản lý dược phẩm và thực 

phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép chỉ 

định điều trị COVID - 19 trên nhãn, 

các thuốc còn lại chỉ mới được áp 

dụng trong khuôn khổ các thử nghiệm 

lâm sàng. Do đó các dược sĩ cần thu 

thập tài liệu, đánh giá độ an toàn của 

thuốc khi chỉ định cho chỉ định không 



 

 

 

có trên nhãn thuốc. Từ đó biên soạn 

các hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

lưu ý giám sát các tác dụng không 

mong muốn và độc tính của thuốc, 

hiệu chỉnh liều thuốc theo chức năng 

gan, thận của người bệnh. Các hướng 

dẫn cũng cần lưu ý giúp nhân viên y tế 

có cách tiếp cận phù hợp để chẩn đoán 

phân biệt các biến cố bất lợi trên gan, 

thận do tác dụng của thuốc hay do tình 

trạng nhiễm virus SARS - CoV - 2 gây 

ra. Các tài liệu này cần được chia sẻ và 

hỗ trợ cho nhân viên y tế ở tuyến đầu 

chống dịch. 

Khi diễn biến lâm sàng của người 

bệnh nhiễm COVID - 19 nặng lên 

nhanh chóng, nhiều nhân viên y tế từ 

các khoa lâm sàng khác trong bệnh viện 

có thể được điều động đến làm việc tại 

đơn vị hồi sức tích cực, do đó dược sĩ sẽ 

biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng 

thuốc, đào tạo cho các đồng nghiệp để 

việc sử dụng thuốc được tối ưu, tránh 

tối đa các sai sót có thể xảy ra. 

 

CÁC THUỐC KHÁNG NẤM TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM 

TIẾT NIỆU DO CANDIDA 

Tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu đang có xu hướng gia tăng trong những năm 

gần đây trong đó có nhiễm nấm tiết niệu. Khi nhắc đến thuật ngữ “ nhiễm nấm tiết 

niệu” hầu hết các bác sĩ đều đề cập đến bệnh nhiễm trùng tiết niệu do các loài 

Candida. Các loại nấm khác bao gồm nấm men như C. neoformans và T.asahii hay 

nấm mốc như các loài Aspegilus và căn nguyên gây bệnh nấm Mucorales, có thể 

liên quan đến thận trong quá trình nhiễm trùng lan tỏa nhưng hiếm khi được chẩn 

đoán là nhiễm nấm tiết niệu. Trong một số loài nấm lưỡng hình B. dermatitidis có 

thể gây nhiễm trùng tuyến tiền liệt có triệu chứng B. dermatitidis và H. capsulatum 

có thể gây viêm mào tinh hoàn và tinh hoàn nhưng không gây nhiễm nấm tiết niệu 

điển hình. Candida dường như là loài duy nhất có khả năng vừa quần cư vừa gây 

nhiễm nấm xâm lấn ở đường tiết niệu. Do đó, phạm vi bài viết này chỉ tập trung 

vào nhiễm nấm tiết niệu do Candida do tính chất phổ biến cũng như có nhiều thách 

thức trong chẩn đoán và điều trị. 

Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ 

Dịch tễ học đã chỉ ra rằng có ít nhất 10 -15% trường hợp nhiễm trùng tiết niệu 

phải nhập viện do các loài Candida. Tỉ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu tại bệnh viện do 

Candida tăng từ 22% trong giai đoạn 1986 - 1989 lên gần 40% trong giai đoạn 

1992 - 1997. Năm 2004, hai tác giả Shay và Miller cũng đã ước tính tỷ lệ nhiễm 

nấm Candida niệu tại Hoa Kỳ là 25.000 trường hợp mỗi năm. Hơn nữa, khoảng 

một phần ba số người bệnh có kết quả cấy nước tiểu dương tính với nấm Candida 

được điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực (ICU), nơi mà tỉ lệ người bệnh sử dụng 

sonde hoặc catheter dẫn lưu bàng quang rất cao. Một số nghiên cứu quan sát được 

thực hiện với mẫu cấy nước tiểu của các người bệnh được điều trị nội trú tại nhiều 

bệnh viện ở Châu Âu cho thấy Candida là căn nguyên đứng thứ 3 phân lập được, 

chỉ sau E.coli và Enterococcus. Một kết quả bất ngờ khác được ghi nhận trong một 

nghiên cứu đưuọc tiến hành tại Úc theo đó Candida là căn nguyên phổ biến nhất 

trong mẫu bệnh phẩm nước tiểu của các người bệnh  nằm tại đơn vị ICU. Các tác 



 

 

 

giả cũng nhận định rằng tình trạng nặng cảu người bệnh là một yếu tố nguy cơ liên 

quan đến nhiễm khuẩn tiết niệu do nấm Candida. 

Các loài Candida ký sinh thường trú trong đường tiêu hóa, đường sinh dục 

và trên da. Sự có mặt của Candida trong nước tiểu thường không được ghi nhận 

ở những người không có các yếu tố nguy cơ cho phép vi sinh vật xâm nhập và 

cư trú trong niêm mạc bàng quang. Các đối tượng người bệnh có nguy cơ được 

tóm tắt trong bảng dưới đây 

Bảng 1: Các yếu tố nguy cơ gây nhiễm nấm Candida tiết niệu 

- Người cao tuổi (> 65 tuổi) 

- Nữ giới 

- Mắc bệnh đái tháo đường 

- Suy dinh dưỡng hoặc nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch 

- Đặt sonde thông tiểu, có bất thường hoặc có sỏi gây tắc nghẽn đường 

tiết niệu 

- Sử dụng các thuốc kháng sinh, corticoid, các thuốc ức chế miễn dịch 

- Cấy ghép nội tạng 

- Phẫu thuật tiết niệu 

- Điều trị tại đơn vị ICU 

- Thở máy 

- Phẫu thuật lớn trong ổ bụng 

- Bệnh lý ác tính 

- Phụ nữ trong giai đoạn mang thai 

Căn nguyên vi sinh và tình hình kháng thuốc 

Nhiễm khuẩn tiết niệu do Candida phổ biến nhất là C.albicans chiếm 50-

70% các chủng phân lập, tiếp theo là C.glabrata hoặc C.trobicalis. Một nghiên 

cứu giám sát đa trung tâm tiền cứu đã đánh giá 861 người bệnh nhập viện do 

nhiễm nấm Candida đường tiết niệu. C.albicans chiếm tỉ lệ 52%, C.glabrata 

chiếm tỉ lệ 16%, C. parapsilosis, C. krusei và các loài Candida khác thường ít 

đưucọ tìm thấy trong nước tiểu. Việc người bệnh trước đó có dùng một thuốc 

kháng nấm nhóm azol được xem như là một yếu tố nguy cơ để phân lập ra tác 

nhân thuộc nhóm non-albicans.C. glabrata thường gặp trên các người bệnh ghép 

thận. Nghiên cứu hồi cứu lớn trên các người bệnh ghép thận có nhiễm trùng 

đường niệu do Candida, khoảng 50% tổng số các chủng phân lập là C.glabrata 

và 30% là C. albicans. C. parapsilosis thường sinh ra bệnh nấm Candida niệu ở 

trể sơ sinh và trẻ nhỏ. 

Phần lớn các chủng C.anbicans, C.tropicalis và C. parapsilosis vẫn còn 

nhạy với fluconazol. Ngược lại C.krusei thường để kháng tự nhiên với 

amphotericin B. C. glabrata là một trường hợp đặc biệt do có thể kháng 

fluconazol nhưng cũng có thể nhạy với fluconazol ở nồng độ cao. Hầu hết các 

chủng C.glabrata phân lập được còn nhạy cảm với flucytosin, trong khi xấp xỉ 

30-40% chủng C. albicans đã kháng với flucytosin. C. auris là tác nhân mới nổi 

liên quan đến các nhiễm khuẩn bệnh viện và hiện kháng lại nhiều thuốc chống 



 

 

 

nấm, tuy nhiên mức độ có thể khác nhau giữa các chủng phân lập. Tại Hoa Kỳ, 

khoảng 90% chủng C.auris đã kháng với fluconazol, khoảng 30% kháng với 

Amphotericin B và dưới 5% kháng echinocandin, cá biệt có nhiều chủng kháng 

với cả ba thuốc. 

 

Tiếp cận điều trị 

Khó khăn lớn trong điều trị nhiễm nấm Candida tiết niệu là phân biệt 

đưuọc mẫu bệnh phẩm bị tạp nhiễm, tình trạng nấm xâm lấn, nhiễm nấm tiết 

niệu trên hay nhiễm nấm tiết niệu dưới và nhiễm nấm máu đi kèm hay không. 

Nhiễm nấm tiết niêu do Candida đa số không có triệu chứng, do đó nếu chỉ dựa 

vào kết quả nuôi cấy và số lượng khuẩn lạc thì không thể khẳng định người bệnh 

có nhiễm nấm tiết niệu thực sự hay không. Thực tế, định nghĩa về nhiễm nấm 

Candida tiết niệu cũng chưa thống nhất hoàn toàn. Có tài liệu định nghĩa là khi 

nuôi cấy nước tiểu có trên 105 khuẩn lạc (khúm) Candida/ml (với các người 

bệnh có nguy cơ cao con số này đôi khi chỉ cần 103 ). Trong nhiều nghiên cứu 

khái niệm này chấp nhận khi có ít nhất một lần nuôi cấy nước tiểu cho kết quả ≥ 

103  đến > 104  khuẩn lạc Candida/ml tùy từng quần thể cũng như nhóm đối 

tượng có nguy cơ.  Hơn nữa cũng không có các tiêu chuẩn chẩn đoán đặc hiệu 

giúp phân biệt chính xác vị trí đường niệu bị nhiễm trùng.  Do đó các tài liệu 

thông thường phân loại các người bệnh nhiễm nấm Candida tiết niệu để giúp 

tiếp cận điều trị một cách dễ dàng: nhiễm nấm Candida không triệu chứng 

(người bệnh khỏe mạnh trước đó, người bệnh ngoại trú có các yếu tố thuận lợi, 

người bệnh nội trú có các yếu tố thuận lợi); nhiễm nấm Candida có triệu chứng 

(viêm bàng quang,  viêm bể thận, viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn hoặc 

bướu nấm) và không ổn định về mặt lâm sàng nhiễm nấm Candida niệu. 

Trường hợp không có triệu chứng 

Ở những người bệnh nhiễm nấm Candida niệu không có triệu chứng, trước 

tiên cần loại bỏ nguy cơ mẫu bệnh phẩm bị tạp nhiễm bằng cách lặp lại mẫu cấy 

nước tiểu sau 1-2 ngày ở người bệnh đặt ống thông tiểu. nếu kết quả âm tính, 

,mẫu bệnh phẩm trước đó được coi là tạp nhiễm. Ở những người bệnh không cóc 

triệu chứng có đặt ống thông tiểu, nên cấy lại sau ngày đặt catheter mới. Nếu nuôi 

cấy lặp lại âm tính, không cần làm thêm các xét nghiệm chẩn đoán khác. Các 

người bệnh nhiễm nấm Candida niệu không có triệu chứng một cách dai dẳng cần 

đánh giá các điều kiện thuận lợi cho việc xuất hiện Candida trong nước tiểu, việc 

loại bỏ các yếu tố nguy cơ (cactheter dẫn lưu bàng quang hoặc sten niệu và sử 

dụng các thuốc kháng sinh) thường đủ để giải quyết vấn đề và không không 

khuyến cáo sử dụng các thuốc chống nấm. Người bệnh nhiễm nấm Candida tiết 

niệu không có triệu chứng mà không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào nên được cấy 

nước tiểu theo dõi, thông thường tình trạng nhiễm nấm Candida sẽ tự khỏi trong 

vòng từ vài tuần đến vài tháng mà không cần điều trị thuốc kháng nấm. 



 

 

 

Nhiễm nấm Candida niệu không có triệu chứng cần điều trị thuốc kháng 

nấm trên những người bệnh có nguy cơ cao (giảm bạch cầu trung tính, trẻ sơ 

sinh  nhẹ cân (<1500g) hoặc bệnh nhân có can thiệp đường tiết niệu): 

 Ở những người bệnh giảm bạch cầu trung tính và trẻ sơ sinh nhẹ cân 

(<1500g), triệu chứng thường mờ nhạt và nhiễm khuẩn tiết niệu thường là biểu 

hiện của nhiễm khuẩn tiết niệu trên hoặc nhiễm khuẩn huyết, cần cân nhắc điều 

trị thuốc kháng nấm như với các trường hợp nhiễm nấm huyết. 

 Người bệnh nhiễm nấm Candida niệu không có triệu chứng chuẩn bị tiến 

hành các can thiệp đường tiết niệu có thể được uống fluconazol 400mg (6mg/kg) 

hoặc amphotericin B deoxycholate 0.3-0.6 mg/kg truyền tĩnh mạch (IV) mỗi 24h 

trong vài ngày trước và sau can thiệp để phòng ngừa nhiễm nấm huyết. 

 Phẫu thuật ghép thận không phải là chỉ định tuyệt đối để điều trị nấm 

Candida niệu không có triệu chứng, nhưng cũng nên được cân nhắc tùy từng 

trường hợp. Candida niệu thường được điều tị nhiều nhất ở những người ghép 

thận khi có nguy cơ cao liên quan đến thận ghép hoặc các dụng cụ xâm lấn, 

chẳng hạn như đặt stren niệu quản sớm sau khi cấy ghép. 

Với các người bệnh nội trú hoặc ngoại trú nhiễm nấm Candida không có 

triệu chứng và có các yếu tố thuận lợi (đặt catheter bàng quang, đái tháo 

đường…) nhiều nghiên cứu cho thấy các thuốc kháng nấm không giúp tăng tỉ lệ 

thành công trong điều trị hay cải thiện tỉ lệ tử vong và tiên lượng bệnh. Chỉ 

những người bệnh có bằng chứng nhiễm nấm liên quan đến thận hoặc nhiễm 

nấm xâm lấn toàn thân mới cần cân nhắc việc điều trị thuốc kháng nấm. Khuyến 

cáo chụp X-quang hệ tiết niệu, đánh giá các yếu tố nguy cơ nhiễm nấm Candida 

xâm lấn, nuôi cấy máu và dịch cơ thể vô trùng khác đồng thời nên cho người 

bênh đánh giá đáy mắt kiểm tra viêm nội nhãn. Sự xuất hiện của nấm Candida ở 

nhiều vị trí trên cơ thể (nước tiểu, dịch tiết đường hô hấp, miệng, trực tràng, 

bẹn) có thể là gợi ý quan trọng cho bệnh nấm Candida xâm lấn. Sử dụng thang 

điểm Candida và chỉ số xâm lấn để phân biệt tình trạng nấm ký sinh và nhiễm 

nấm xâm lấn ở những người bệnh nặng không giảm nạch cầu trung tính.  

Khuyến cáo điều trị thuốc chống nấm ở những người bệnh ICU không giảm 

bạch cầu trung tính kèm sốt cao. Trong trường hợp có các yếu tố nguy cơ nhiễm 

nấm Candida xâm lấn (VD: Sự xâm thực của nấm Candida ở nhiều vị trí vô 

trùng trên cơ thể và không thể giải thích đưuọc tình trạng sốt) 

Trường hợp có triệu chứng 

1. Viêm bàng quang và viêm bể thận 

Trong khi chờ kết quả phân lập và kết quả kháng nấm đồ, lựa chọn thuốc 

kháng nấm hướng đến laoij vi nấm có khả năng gây bệnh nhất (phụ thuộc vào 

bệnh sử của người bệnh và dữ liệu vi sinh của người bệnh) cũng như phải đạt 

được nồng độ thích hợp tỏng nước tiểu. Đối với nheuncg người bệnh không có 

nguy cơ nhiễm nấm Candida kháng fluconazol khuyến cáo sử dụng fluconazol 



 

 

 

để điều trị. Đối với những người bệnh có nguy cơ nhiễm nấm Candida kháng 

fluconazol khuyến cáo sửu dụng amphotericinB deoxycholat (dạng bào chế quy 

ước). Khi có kết quả vi sinh, việc điều trị cần điều chỉnh tùy theo chủng Candida 

và tình trạng nhiễm trùng khu trú hay lan tỏa. Đối với  người bệnh nhiễm nấm 

Candida lan tỏa, nên điều trị theo khuyến cáo về nhiễm nấm huyết. 

- Candida nhạy cảm với fluconazol 

Đối với viêm bàng quang do Cnadida nhạy cảm với fluconazol, khuyến cáo 

dùng fluconazol đường uống 200mg hay 3mg/kg mỗi 24 giờ. Đối với viêm bể 

thận, khuyến cáo sử dụng fluconazol đường uống 200 - 400mg tương đương 3 – 

6 mg/kg. Điều trị nên được duy trì trong 14 ngày đối với cả viêm bàng quang và 

viêm bể thận. 

- Candida kháng fluconazol 

+ Người bệnh bị viêm bàng quang hoặc viêm bể thận do Candida kháng 

fluconazol có thể được điều trị bằng amphotericin B deoxycholat truyền tĩnh mạch 

(0,3 0,6mg/kg mỗi ngày) trong 1-7 ngày. Đối với người bị bệnh viêm bể thận, có 

thể phối hợp flucytosin với amphotericin deroxycholat. 

+ Đơn trị liệu bằng flucytosin (25mg/kg x 4 lần/ngày) có thể cân nhắc thay thế 

amphotericin B deoxycholat truyền tĩnh mạch. Thời gian điều trị từ 7 – 10 ngày đối 

với viêm bàng quang và 14 ngày đối với viêm bể thận. 

2. Viêm tuyến tiền liệt 

Viêm tuyến tiền liệt do nấm Candida thường không phổ biến, phương pháp 

điều trị phần lơn dựa vào các báo cáo ca đơn lẻ chứu không phải từ các thử nghiệm 

lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Hầu hết các trường hợp báo cáo đều nhấn mạnh 

vai trò của việc phẫu thuật kết hợp với sử dụng thuốc chống nấm để điều trị viêm 

tuyến tiền liệt do nấm Candida. Thuốc chống nấm đưuọc sử dụng nhiều nhất là 

amphotericin B nhưng cũng có báo cáo ghi nhận thành công khi điều trị với 

fluconazol. Không có dữ liệu cho thấy sự xâm nhập của voriconazol,posaconazol 

hoặc echinocandin vào mô tuyến tiền liệt và hiệu quả của các thuốc này còn cần 

nghiên cứu thêm. Tương tựu như vậy, không có thông tin về việc sử dụng 

itraconazol đối với viêm tuyến tiền liệt do Candida. 

3. Viêm mào tinh hoàn và tinh hoàn 

Khuyến cáo điều trị cho viêm mào tinh hoàn và tinh hoàn do nấm Candida 

cũng hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm từ các báo cáo ca đơn lẻ. Hầu hết người bệnh 

phải phẫu thuật dẫn lưu áp xe và/hoặc cắt bỏ tinh hoàn kết hợp với fluconazol hoặc 

amphotericin B có thể phối hợp hoặc phối hợp flcytosin. 

4. Bướu nấm 

Điều trị bằng can thiệp phẫu thuật và nội khoa kết hợp. Khuyến cáo ưu tiên 

là fluconazol, lựa chọn thay thế bao gồm amphotericin B deoxycholat có thể kết 

hợp hoặc không kết với flucytosin. Điều trị duy trì đến khi thực hiện phẫu thuật 



 

 

 

hoặc can thiệp nội soi để loại bỏ bướu nấm, không còn triệu chứng và nuôi cấy 

nước tiểu cho kết quả âm tính. 

Trường hợp người bệnh không ổn định 

Đối với những người bệnh nặng nhiễm nấm Candida, dù có triệu chứng 

hay không có triệu chứng, nên được coi là dấu hiệu cảnh báo nhiễm nấm 

Candida máu, 80% người bệnh nhiễm nấm Candida máu có tổn thương ở thận. 

Do đó việc tìm thấy nấm Candida trong nước tiểu có thể là cơ sở duy nhất cho 

thấy người bệnh bị nhiễm khuẩn nặng. Trong những trường hợp này việc điều trị 

toàn thân bằng fluconazol hoặc một dẫn suất azol khác thường đưuọc khuyến 

cáo. Thuốc kháng nấm nhóm echinocadin, ví dụ caspofungin, được ưu tiên nếu 

người bệnh đa điều trị gần đây với fluconazol. Tuy nhiên cần lưu ý rằng 

echinocadin có thể giải quyết được tình trạng nhiễm nấm máu song lại không thể 

giải quyết được tình trạng nhiễm nấm tiết niệu dưới (trong trường hợ đây là 

nguồn gốc cảu nhiễm nấm máu) vì thế nguy cơ tái phát có thể xảy ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ tóm tắt hướng dẫn điều trị nhiễm nấm Candida đường tiết niệu

Đặc điểm một số thuốc kháng nấm thường dùng 

Nhiễm nấm Candida niệu Có triệu chứng 

chứng 

Viêm tuyến tiền liệt 

Viêm mào tinh hoàn và tinh 

hoàn 

Không có triệu chứng 

Viêm bàng quang 

Viêm bể thận 

Fluconazol 200-400 mg mỗi 24 

giờ (2-4 tuần) 

Flucytosin 25mg/kg mỗi 6 giờ 

(7-14 ngày) 

Amphotericin B 0.3-0.6mg/kg 

(1-7ngày) 

 

Bướu nấm 
Điều trị viêm bể thận + Can thiệp 

dẫn lưu 

Kiểm soát yếu tố nguy cơ 

Người bệnh có nguy cơ? 

(Người bệnh nặng, tình trạng không ổn định, 

giảm bạch cầu trung tính, trẻ sơ sinh nhẹ cân, 

thủ thuật liên quan đến đường tiết niệu) 

Không Có 

Xem xét điều trị như trường hợp nhiễm nấm huyết 
Nuôi cấy lại BP Âm tính 

Không hướng đến nhiễm nấm tiết niệu 

Dương tính Kiểm soát các 

yếu tố thuận lợi Hướng đến nhiễm nấm 

tiết niệu 

Không Xem xét 

Có Điều trị 

Fluconazol hoặc 

Amphotericin B 

Can thiệp DL 

 



 

 

 

Fluconazol là một thuốc kháng nấm nhóm triazol, được lựa chọn hàng đầu 

trong điều trị nhiễm nấm tiết niệu do Candida do khả năng dung nạp tốt, sinh 

khả dụng đường uống cao, chuyển hóa ít ở gan và được bài tiết qua nước tiểu ở 

dạng còn hoạt tính với tỉ lệ trên 80%. Nồng độ thuốc trong nước tiểu cao gấp 10-

20 lần nồng độ trong huyết thanh, vượt quá nồng độ ức chế tối thiểu đối với hầu 

hết các chủng Candida. Cân nhắc giảm liều fluconazol ở người bệnh suy giảm 

chức năng thận. Thuốc có hiệu quả với đối với cả nhiễm trùng đường tiết niệu 

trên và đường tiết niệu dưới. Hầu hết người bệnh sẽ đáp ứng với phác đồ điều trị 

sử dụng fluconazol nhưng tình trạng tái phát khá phổ biến sau khi ngừng điều 

trị. Một số nhược điểm của fluconazol là tương tác thuốc - thuốc, độc tính trên 

gan, gây kéo dài khoảng QT và bị đề kháng bởi một số chủng Candida như 

C.Glabrata và C.Krusei. Trong trường hợp phân lập được C.glabrata, cân nhắc 

sử dụng fluconazol liều cao (lên đến 800mg/ngày) hoặc amphotericin B trong 

trường hợp kháng nấm đồ cho kết quả phân lập chủng đề kháng với fluconazol. 

Các thuốc kháng nấm nhóm azol khác được chuyển hóa qua gan và bài tiết 

không đáng kể qua nước tiểu ở dạng còn hoạt tính (itraconazol nồng độ dưới 

1%, nồng độ voriconazol dưới 5%, nồng độ posaconazol dưới 1%) do đó không 

phải là lựa chọn trong điều trị viêm bàng quang. Thải trừ của isavoconazol qua 

nước tiểu cũng không đáng kể và thuốc này cũng không phù hợp điều trị nhiễm 

trùng đường tiết niệu. Tuy nhiên, posaconazol và voriconazol đạt nồng độ tương 

đối trong nhu mô thận và có thể có hiệu quả với nhiễm nấm Candida nhu mô 

thận hoặc xem xét trong những trường hợp không có các liệu pháp thay thế. 

Amphotericin B deoxycholat truyền tĩnh mạch có hiệu quả trong điều trị 

Candida đường tiết niệu với những trường hợp fluconazol được chứng minh là 

không thích hợp.  Bên cạnh amphotericin B deoxycholat, có ba dạng bào chế 

lipid của hoạt chất này, bao gồm: amphotericin B deoxycholat hệ phân tán keo 

(ABCD), amphotericin B liposom (L-AMB), amphotericin B phức hợp lipid 

(ABCL) trong đó chỉ có ABCL là dạng bào chế lipid duy nhất của amphotericin 

B được thiết kế để giảm độc tính trên thận. Tuy nhiên, thuốc lại không đạt nồng 

độ thích hợp trong nước tiểu và đã ghi nhận các báo cáo liên quan đến thất bại 

trong điều trị khi sử dụng ABCL trong điều trị nhiễm Candida đường tiết niệu. 

Chính vì vậy, dạng bào chế quy ước được Hội truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA)  

khuyến cáo để điều trị nhiễm nấm tiết niệu do nấm Candida. Các tác dụng không 

mong muốn (đọc tính trên thận, cảm gaics ớn lạnh khi truyền thuốc, sốt, khó 

thở, hạ kali máu) và khả năng dung nạp thấp của người bệnh là những bất lợi 

của amphotericin B dạng quy ước. Thụt rửa bàng quang bằng amphotericin B 

dnagj quy ước là liệu pháp thay thế ở những người bệnh bị viêm bàng quang và 

bướu nấm (50mg amphotericin B deoxycholat trong 1 lít nước vô trùng, sử dụng 

catheter 1 nòng, thụt rửa bàng quang lien tục hoặc ngắt quãng, 100ml/lần, 4-6 



 

 

 

lần mỗi ngày, mỗi lần kẹp giữ trong vòng 30-60 phút). Thụt rửa liên tục bàng 

quang với hỗn dịch này trong 5-7 ngày sẽ giải quyết được viêm bàng quang do 

Candida ở >90% người bệnh. Tuy nhiên tỉ lệ tái phát sau khi thụt bàng quang tại 

chỗ tương đối cao.  Hơn nữa nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu do đặt catheter là từ 

20-70%, vì thế thủ thuật đặt catheter lại là nguy cơ gây nhiễm khuẩn mới. Liệu 

pháp này có kẽ chỉ nên ưu tiên sử dụng trên những người bệnh không thể điều trị 

bằng thuốc chống nấm toàn thân do không dung nạp, gặp các tác dụng không 

mong muốn ở mức độ nghiêm trọng hoặc nhiễm các chủng đề kháng thuốc. 

Flucytosin không được lưu hành phổ biến ở nhiều quốc gia, thuốc đạt nồng 

độ cao trong nước tiểu, có thể được sử dụng để điều trị viêm bàng quang hoặc 

viêm bể thận kể cả với các chủng C.glabrata đã kháng với fluconazol (trừ 

C.krusei do chủng này cũng xuất hiện đề kháng với flucytosin). Flucytosin có 

thể dùng đơn độc hoặc kết hợp với amphotericin B. Nhược điểm chính của 

flucytosin là nguy cơ gia tăng đề kháng với thuốc khi sử dụng đơn độc kéo dài 

trên một tuần và các tác dụng không mong muốn như độc tính trên gan và tủy 

xương tùy thuộc vào nồng độ. Để giảm thiểu các bất lợi này, khuyến cáo giám 

sát nồng độ đỉnh cảu flucytosin trong máu, mức nồng độ mục tiêu 50-80µg/mL, 

đồng thời xem xét sử dụng thuốc đơn độc flucytosin trước khi truyền tĩnh mạch 

amphotericin B deoxycholat cho những người bệnh nhiễm nấm tiết niệu ngoại 

trú và suy giảm chức năng thận. 

Các dẫn chất echinocandin (caspofulgin, anidulafungin và micafungin) 

cũng không phù hợp điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, do cả ba thuốc đều có 

nồng độ thuốc còn hoạt tính thấp (<2%) trong nước tiểu. Hiệu quả của 

echinocandin trong điều trị nhiễm Candida đường tiết niệu ghi nhận trong một 

số nghiên cứu trên quần thể nhỏ người bệnh hoặc các báo cáo ca đơn lẻ. hầu hết 

các nghiên cứu này là các đánh giá hồi cứu về khả năng sạch vi nấm Candida 

trong nước tiểu của những người bệnh dùng caspofuldin hoặc micafungin. 

Caspofungin được ghi nhận loại bỏ thành công nấm Candida đường tiết niệu ở 

sáu người bệnh bị nhiễm nấm Candida tham gia thử nghiệm pha I – III cảu 

caspofungin, tuy nhiên một số tác giả khác lại báo cáo thất bại trong điểu trị 

nhiễm trùng đường tiết niệu do C. glabrata. Một báo cáo về năm trường hợp 

loại bỏ hoàn toàn C. glabrata và C. albican khi điều trị bằng micafungin. Trong 

một nghiên cứu hồi cứu đa trung tâm đánh giá 128 trường hợp nhiễm nấm 

Candida máu có nguồn gốc từ đường tiết niệu, sử dụng echinocandin dường như 

không làm thay đổi nguy cơ thất bại lâm sàng so với fluconazol, tỉ lệ này lần 

lượt là 20% và 17%. Do tính chất hồi cứu, các nghiên cứu này thường không 

thực hiện việc nuôi cấy theo dõi sau mẫu cấy âm tính đầu tiên và kiểm soát các 

yếu tố nguy cơ chẳng hạn như việc rút bỏ catheter. Một nghiên cứu ghi nhận 

rằng mặc dù nồng độ micafungin trong nước tiểu thấp (0.04 – 0,61µg/mL) 



 

 

 

dường như vẫn đủ để loại bỏ Candida trong nước tiểu ở 4/6 người bệnh. Do đó 

bằng chwunsg cho thấy echinocandin, đặc biệt là micafungin có thể có hiệu quả 

trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu do Candida, những dự liệu đầy hứa 

hẹn được xem là liệu pháp “cứu cánh” cho những người bệnh bị nhiễm trùng 

đường tiết niệu do các chủng nấm Candida kháng fluconazol chẳng hạn như C. 

glabrata.

Bảng 2. Một số thuốc chống nấm đường tiết niệu thường dùng 

Thuốc 
Đường 

dùng 
Liều dùng 

Liều trên 

BN suy 

thận 

Tác dụng 

không 

mong muốn 

Theo 

dõi 

Fluconazol 

Uống/

Tiêm 

truyền 

  200mg mỗi 24 giờ 

x 14 ngày (viêm 

bàng quang) 

  400mg mỗi 24 giờ 

x 14 ngày (viêm 

thận bể thận hoặc 

viêm bàng quang do 

chủng kháng thuốc) 

  400mg mỗi 24 giờ 

x 2-4 tuần (viêm 

tuyến tiền liệt) 

<10ml/p

h: Giảm 

50% liều 

mỗi 24 

giờ 

 HD: 

50% mỗi 

24 giờ 

dùng sau 

lọc) 

Độc tính 

trên gan 

(chính) 

Nhức đầu 

(trẻ vị 

thành niên) 

Buồn nôn 

(nhẹ) 

Đau bụng 

(nhẹ) 

Xét 

nghiệm 

chức 

năng 

gan 

hàng 

tuần 

Flucytosin Uống 

  25mg/kg mỗi 6 

giờ x 7-10 ngày 

(viêm bàng quang) 

  25mg/kg mỗi 6 

giờ x 14 ngày (viêm 

bể thận) 

 10 -

50ml/ph: 

25mg/kg 

mỗi 12 

giờ 

 < 

10ml/ph: 

25mg/kg 

mỗi 24 

giờ 

 HD: 

25mg/kg 

mỗi 24 

giờ (dùng 

sau lọc 

vào ngày 

lọc máu) 

Ức chế tủy 

xương 

(chính) 

Phát ban ( 

Trẻ vị 

thành niên) 

Tiêu chảy 

(nhẹ) 

Độc gan 

(nhẹ) 

 

 XN 

creatinin 

2-3 

ngày/lần 

để điều 

chỉnh 

liều 

 Giám 

sát nồng 

độ thuốc 

trong 

máu 

(mục 

tiêu là 

30-

80mg/ml

) 

 Nếu 

không 

đo được 

nồng độ 

thuốc 



 

 

 

trong 

máu:Xét 

nghiệm 

công 

thức 

máu 3-5 

ngày/ 

lần 

 

Amophoter

icin  B 

Tiêm 

truyền 

 0.3 -0.6 mg/kg mỗi 

24 giờ x 1-7 ngày 

(viêm bàng quang và 

viêm bể thận) 

 0.5 – 0.7 mg/kg 

mỗi 24 giờ x 2-4 tuần 

(viêm tuyến tiền liệt) 

 0.3 -0.7 mg/kg mỗi 

24 giờ x 4-6 tuần 

(viêm tinh hoàn) 

Không 

cần hiệu 

chỉnh 

liều 

Suy giảm 

chức năng 

thận 

(chính) 

Phản ứng 

tiêm truyền 

(chính) 

Thiếu 

máu/giảm 

tiểu cầu 

(trung 

bình) 

 XN 

creatini

n hàng 

ngày 

 XN 

điện giải 

đồ 2-3 

ngày/lần 

Theo dõi 

phản 

ứng liên 

quan 

đến tiêm 

truyền 

(4-6 giờ 

sau 

truyền) 

 XN 

công 

thức 

máu: 3-7 

ngày/lần 

 

Kết luận 

So với nhiễm khuẩn tiết niệu, các tài liệu liên quan đến dịch tễ học, căn 

nguyên vi sinh, tiêu chuẩn chẩn đoán, hướng dẫn điều trị và dự phòng nguy cơ 

tái phát đối với nhiễm nấm tiết niệu còn nhiều hạn chế. Đây vẫn còn là thách 

thức khá lớn đối với các bác sĩ trên lâm sàng, đòi hỏi phải có sự phân tầng nguy 

cơ, tiếp cận người bệnh một cách cá thể hóa, chẩn đoán chính xác, lựa chọn điều 

trị phù hợp từ đó góp phần cải thiện tình trạng và tiên lượng cho người bệnh.  

 



 

 

 

 

      THÔNG TIN KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG THUỐC 
 

BÀI 1. CỤC QUẢN LÝ DƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC KHÔNG MUA 

CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐƯỢC CHÀO BÁN VÀ QUẢNG 

CÁO QUA MẠNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ 
 
Trong thời gian qua, trên các 

trang web Nhà thuốc Võ Lan Phương 

tại địa chỉ https://volanphuong.com/ và 

Nhà thuốc Lan Phương tại địa chỉ 

https://nhathuoclanphuong.net/ có giới 

thiệu và chào bán nhiều loại thuốc, 

trong đó có thuốc điều trị ung thư như: 

Thuốc Osicent 80mg (Osimertinib) ghi 

nhà sản xuất Incepta Pharmaceuticals 

Ltd., Bangladesh; Thuốc Osimert 

80mg (Osimertinib) ghi nhà sản xuất 

Everst – Bangladesh; Thuốc Tagrix 

80mg (Osimertinib) ghi nhà sản xuất 

Beacon Pharmaceuticals Ltd., 

Bangladesh. Các thuốc này chưa được 

Bộ Y tế cấp phép lưu hành là thuốc, 

chưa được cấp giấy xác nhận nội dung 

thông tin thuốc/quảng cáo thuốc. Cục 

Quản lý Dược đang phối hợp với các 

cơ quan chức năng để xử lý theo quy 

định của pháp luật. Trong quá trình 

các cơ quan chức năng xử lý, Cục 

Quản lý Dược khuyến cáo người sử 

dụng không mua các thuốc điều trị ung 

thư nêu trên được chào bán và quảng 

cáo qua mạng để điều trị. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI 2. THUỐC TIÊM GENTAMICIN INJECTION USP 40 MG/ML (80 

MG/2 ML) CÓ THỂ GÂY KÍCH ỨNG HÔ HẤP NẾU DÙNG ĐƯỜNG 

KHÍ DUNG 

Ngày 25/10/2019, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) đã cảnh báo về 

việc thuốc tiêm Gentamicin Injection USP 40 mg/ml (80 mg/2 ml) có thể gây 

kích ứng hô hấp nếu dùng đường khí dung để điều trị một số bệnh lý nhiễm 

khuẩn phổi do thuốc có chứa chất bảo quản methylparaben 0,9 mg và 

propylparaben 0,1 mg. 
 
Thuốc tiêm Gentamicin Injection USP 40 mg/ml (80 mg/2 ml) là thuốc 

chưa được đăng ký lưu hành tại Úc, mà mới được phê duyệt như một sản phẩm 

thay thế trong tìnhtrạng thiếu thuốc Gentamicin 80 mg/2 ml (dạng sulfat) của 

công ty Pfizer. Chế phẩm của Pfizer dự kiến được cung cấp trở lại từ ngày 

30/01/2020. 

Mặc dù thuốc tiêm Gentamicin Injection USP 40 mg/ml (80 mg/2 ml) có 

thể thay thế cho thuốc Gentamicin 80 mg/2ml (dạng sulfat) trong hầu hết các 

trường hợp, cán bộ y tế đang dùng chế phẩm này với chỉ định off-label đường 

khí dung cần lưu ý rằng sự có mặt chất bảo quản trong chế phẩm này có thể dẫn 

đến tác dụng không mong muốn trên đường thở của bệnh nhân. 
 
Mặc dù chế phẩm của Pfizer không được dùng qua đường khí dung và tờ 

thông tin sản phẩm chỉ đề cập đến việc sử dụng thuốc qua đường tiêm tĩnh mạch 

hoặc tiêm bắp, TGA cũng đã ghi nhận thuốc này cũng được dùng off-label qua 

đường khí dung. 

BÀI 3: GIỚI HẠN SỬ DỤNG DIOSMECTIT (SMECTA) TRONG ĐIỀU 

TRỊ TIÊU CHẢY CẤP CHO TRẺ EM TRÊN 2 TUỔI VÀ NGƯỜI LỚN, 

KHUYẾN CÁO KHÔNG SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI HOẶC 

CHO CON BÚ: THÔNG TIN TỪ HSA 

Ngày 09/3/2020, Cơ quan Khoa 

học Y tế Singapore (HSA) đã thông 

báo về việc giới hạn sử dụng 

diosmectit (Smecta) trong điều trị 

tiêu chảy cấp. Theo đó, các kim loại 

nặng như chì có mặt trong đất và có 

thể có một lượng nhỏ trong thức ăn 

và nước uống. 

Diosmectit có nguồn gốc tự nhiên - nguyên liệu đất sét được dùng trong 

quá trình sản xuất chế phẩm Smecta - cũng có chứa một lượng nhỏ chì. Theo 

khuyến cáo quốc tế, công ty sở hữu chế phẩm Smecta (Ipsen) đã tiến hành rà 

soát dữ liệu và thực hiện một nghiên cứu lâm sàng về độ an toàn của thuốc.  



 

 

 

Kết quả cho thấy không ghi nhận bằng chứng về nguy cơ gặp phản ứng có 

hại liên quan đến chì ở bệnh nhân người lớn sử dụng Smecta điều trị tiêu chảy 

mạn tính trong 5 tuần. Các dữ liệu khác của công ty cũng xác nhận hồ sơ an toàn 

của Smecta trên quần thể bệnh nhi với thời gian điều trị tới 7 ngày.  
Tuy nhiên, do chưa có dữ liệu về độ an toàn trên phụ nữ có thai và phụ nữ 

cho con bú và như một biện pháp dự phòng, công ty đã quyết định giới hạn chỉ 

định của chế phẩm Smecta. Theo đó, thuốc chỉ được dùng để điều trị tiêu chảy 

cấp cho người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên, và không khuyến cáo sử dụng cho 

phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú. Giới hạn tương tự cũng đã được Cơ quan 

Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) đưa ra từ tháng 3/2019. 

 

BÀI 4. NGUY CƠ GẶP BIẾN CỐ BẤT LỢI NGHIÊM TRỌNG TRÊN HÔ 

HẤP KHI SỬ DỤNG CÁC THUỐC GABAPENTIN VÀ 

PREGABALIN:CẢNH BÁO TỪ FDA HOA KỲ 

 
Ngày 19/12/2019, FDA Hoa Kỳ cảnh báo về biến cố bất lợi nghiêm trọng 

trên hô hấp (như khó thở) khi sử dụng các thuốc chống động kinh và giảm đau 

thần kinh gabapentin và pregabalin, đặc biệt trên người bệnh có tăng nguy cơ 

suy hô hấp bao gồm: đang sử dụng thuốc giảm đau opioid và các thuốc khác có 

tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) 

hoặc tuổi cao. 
 
Nhóm thuốc gabapentinoid đã được FDA Hoa Kỳ phê duyệt chỉ định động 

kinh, đau dây thần kinh do chấn thương tủy, do bệnh zona, hoặc do bệnh đái 

tháo đường, đau cơ xơ hóa và hội chứng chân không yên nguyên phát mức độ 

trung bình đến nặng. Nhóm thuốc này bao gồm: gabapentin (biệt dược: 

Neurotin, Gralise, Horizant) và pregabalin (biệt dược: Lyrica, Lyrica CR). Tuy 

nhiên, thực trạng kê đơn, sử dụng thuốc chưa hợp lý và lạm dụng thuốc có xu 

hướng ngày càng tăng. 
 
Trước tình hình đó, FDA Hoa Kỳ đã yêu cầu bổ sung các cảnh báo mới về 

suy hô hấp vào tờ thông tin sản phẩm của các thuốc gabapentinoid, đồng thời 

yêu cầu nhà sản xuất tiến hành các thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá nguy cơ 

lạm dụng thuốc.  
Khuyến cáo người bệnh/ người nhà người bệnh:  
Gọi ngay cấp cứu nếu thấy các triệu chứng bao gồm: nhầm lẫn, mất phương 

hướng, chóng mặt, đau đầu nhẹ, buồn ngủ quá mức, hôn mê, thở chậm, thở 

nông, khó thở, mất ý thức, da sạm màu hoặc da nhợt nhạt, đặc biệt ở môi, ngón 

tay hay ngón chân. 
 
Thông báo các bác sĩ về tất cả các thuốc đang sử dụng (bao gồm: thuốc kê 

đơn và thuốc không kê đơn) và các chất khác (như đồ uống có cồn).  



 

 

 

Sử dụng đúng liều lượng thuốc đã được kê đơn. Không sử dụng liều cao 

hơn do nguy cơ gặp biến cố nghiêm trọng hoặc tử vong. 

Khuyến cáo bác sĩ: 
 
Kê đơn các thuốc gabapentinoid với mức liều thấp nhất có hiệu quả. 
 
Theo dõi các triệu chứng suy hô hấp và an thần khi kê đơn đồng thời 

gabapentinoid với một thuốc giảm đau opioid hay một thuốc ức chế thân kinh trung  
ương khác như thuốc an thần, gây ngủ, giải lo âu nhóm benzodiazepin, khi kê 

đơn cho người bệnh có bệnh lý hô hấp nền hoặc cho người bệnh cao tuổi. 
 
Xử trí triệu chứng suy hô hấp bao gồm: đánh giá cẩn thận, áp dụng biện 

pháp hỗ trợ, có thể giảm hoặc ngừng các thuốc ức chế thần kinh trung ương, 

trong đó có gabapentinoid. Gabapentinoid cần được giảm liều từ từ trước khi 

ngừng thuốc. 
 
Kết hợp giữa việc dùng thuốc và liệu pháp không dùng thuốc để đạt hiệu 

quả giảm đau tối ưu. 
 
Cấn thông tin cho người bệnh về nguy cơ suy hô hấp và ức chế thần kinh 

trung ương của các thuốc này. 

 

BÀI 5. PHÙ MẠCH DO BRADYKININ CÓ THỂ DO THUỐC ỨC CHẾ 

MEN CHUYỂN, THUỐC ĐỐI KHÁNG THỤ THỂ ANGIOTENSIN II 

(CÁC SARTAN) VÀ CÁC GLIPTIN: CẢNH BÁO TỪ ANSM 
 
 
Ngày 12/11/2019, Cơ quan 

Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) 

cảnh báo cần nghĩ ngay đến thuốc ức 

chế men chuyển (như lisinopril, 

perindopril), thuốc đối kháng thụ thể 

angiotensin II - các sartan (như 

irbesartan, telmisartan, valsartan) và 

các gliptin (như linagliptin, 

sitagliptin, vildagliptin) khi xuất hiện 

phù mạch do bradykinin.  
Phù mạch bradykinin đã được ghi nhận ở những người bệnh được điều trị 

với một trong các loại thuốc kể trên và có thể gây ra những hậu quả nghiêm 

trọng như gây ngạt. Nguyên nhân do giảm giáng hóa bradykinin: có thể liên 

quan đến di truyền hoặc do sử dụng thuốc ức chế các enzym có vai trò giáng hóa 

bradykinin (enzym chuyển dạng angiotensin II với thuốc ức chế men chuyển 

hoặc các sartan và enzym dipeptidylpeptidase với các gliptin). 

Các biểu hiện của phù mạch do bradykinin thường biểu hiện dạng phù nề 

dưới da, không kèm theo ngứa, khởi phát đột ngột, tập trung chủ yếu ở vùng 

mặt, lưỡi hoặc đường hô hấp trên (30% có phù thanh môn nếu xuất hiện phù ở 



 

 

 

mặt) hoặc có thể khi trú ở niêm mạc tiêu hóa và gây đau bụng ở các mức độ 

khác nhau. Các biểu hiện này xảy ra độc lập và không liên quan đến nổi mề đay 

hoặc các biểu hiện khác gợi ý đến phản ứng phản vệ xuất hiện và tiến triển trong 

vài giờ hoặc vài ngày. 
 
Sau khi bắt đầu dùng thuốc, thời gian khởi phát phù mạch do bradykinin từ 

vài giờ đến vài năm. Ở một số người bệnh, phù mạch do bradykinin có thể xảy 

ra trong vòng 6 tháng sau khi ngừng thuốc. Hơn nữa, sử dụng đồng thời thuốc 

ức chế men chuyển hoặc sartan với thuốc làm tăng nồng độ bradykinin, như các 

gliptin sẽ làm tăng nguy cơ phát triển phù mạch do bradykinin. Ngoài ra, hiện 

vẫn chưa có xét nghiệm giúp xác định nhanh chóng phù mạch do bradykinin. Do 

đó, chẩn đoán phù mạch do bradykinin nghi ngờ do thuốc gặp nhiều khó khăn. 
 
Khuyến cáo bác sĩ: 
 
Nếu người bệnh xuất hiện phù mạch do bradykinin sau khi được điều trị 

bằng thuốc ức chế men chuyển, các sartan hoặc các gliptin, cần ngừng thuốc 

ngay lập tức và chống chỉ định sử dụng lại các thuốc này. 
 
Khuyến cáo người bệnh: 
 
Liên lạc ngay với bác sĩ nếu xuất hiện dấu hiệu phù bao gồm: sưng mặt, 

sưng môi lưỡi, sưng cổ họng, khó nuốt, khó thở hoặc đau bụng ở các mức độ 

khác nhau trong thời gian điều trị với bất kỳ thuốc ức chế men chuyển, các 

sartan hoặc các gliptin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN 

 

BÀI 1. NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM 
 
Trong những năm gần đây nhờ những nghiên cứu mới về phân loại mất 

nước và điều trị, đặc biệt là sử dụng Oresol với độ thẩm thấu thấp và việc bổ 

sung kẽm trong điều trị tiêu chảy cấp đã đem lại những kết quả rất đáng khích lệ 

và là một cuộc cải cách lớn trong điều trị tiêu chảy đã được Tổ chức y tế thế giới 

khuyến cáo gần đây. 
 

TIÊU CHẢY LÀ GÌ 
 
Tiêu chảy là triệu chứng có thể xẩy ra do rối loạn chức năng tiêu hóa, hấp 

thu và bài tiết của ống tiêu hoá. Tiêu chảy được xác định khi trẻ đi ngoài phân 

lỏng, nhiều nước từ 3 lần/ngày trở lên. Tuy vậy ở trẻ em do chức năng của đại 

tràng chưa ổn định nên có thể có một số trẻ nhỏ còn bú 2-3 ngày mới đi ngoài 1 

lần phân rắn và một số trẻ khác thì đi ngoài từ 5-8 lần/ ngày, mỗi lần đi ra một ít 

phân, mềm hoặc hơi lỏng vẫn là bình thường. Vì vậy khi muốn xác định xem trẻ 

có bị tiêu chảy hay không thì điều quan trọng là phải xem xét thêm các yếu tố 

sau, ngoài số lần đi ỉa trong ngày đó là: 
 
- Tăng số lần đi ngoài đột ngột 
 
- Thay đổi độ đặc, rắn của phân và tăng lượng dịch trong phân 
 
- Thay đổi mầu sắc và tính chất phân như phân có nhày hoặc máu 
 
Tiêu chảy có thể xảy ra cấp tính hoặc mãn tính do viêm hoặc không do 

viêm. Nếu tiêu chảy giới hạn trong thời gian dưới 2 tuần là tiêu chảy cấp còn 

nếu kéo dài từ 2 tuần trở lên là tiêu chảy kéo dài 
 

NGUYÊN NHÂN 
 
Khi các tác nhân gây tiêu chảy xâm nhập vào đường tiêu hoá sẽ sản xuất ra 

các độc tố ruột (enterotoxin) kích thích tiết các chất điện giải, xâm lấn trực tiếp 

và phá huỷ các tế bào biểu mô niêm mạc ruột gây viêm tại ruột và toàn thân. Có 

thể chia nguyên nhân gây tiêu chảy ra làm 3 nhóm chính 
 
- Do virus 

Rotavirus là nguyên nhân gây bệnh hàng đầu ở trẻ em chiếm từ 20-40% tại 

các nước nhiệt đới và 40-60% tại các nước ôn đới(9;11). Ở nước ta tỷ lệ này tại 

bệnh viện cũng tăng lên rõ rệt từ 21,5%-28,1% (1983-1984) lên đến 53,7-68,8 

(2001). Còn tại cộng đồng tỷ lệ này là 17,9-19% lên tới 25%.  
Các virus khác cũng là nguyên nhân gây tiêu chảy cấp nhưng chưa được 

nghiên cứu nhiều là : Adenovirus, Mocwalkvirus, Coronavirus, Picornavirus(4) 

- Vi khuẩn 



 

 

 

E. coli là loại vi khuẩn gây bệnh đứng hàng đầu ở nước ta chiếm 24,9% với 

đủ cả 5 loại type huyết thanh trong đó nhiều nhất là EAEC 10,5-15%.  

Shigella là loại vi khuẩn đứng hàng thứ hai chiếm tỷ lệ từ 3,8-12,7% trong 

đó 2 nhóm hay gặp nhất là S. flexneri và S. sonnei. 

Campylobacter jejuni là loại vi khuẩn đứng hàng thứ ba chiếm tỷ lệ 7-10% 

Salmonella chiếm tỷ lệ thấp từ 0,8-1,3%(2;4). 

Vi khuẩn tả (Vibrio cholerae) thường gây thành dịch lớn rất nguy hiểm 

- Ký sinh trùng 
 
Entamoeba histolytica là tác nhân chủ yếu gây bệnh lỵ a míp. Ngoài ra còn 

có Giardia lamblia và Crypto sporidium. 
 

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ BIẾN CHỨNG 
 
Tiêu chảy nhiều lần, phân lỏng, có thể có nhầy mũi hoặc máu tùy từng 

trường hợp. Nôn có thể xảy ra ở một số trẻ và rất thường gặp trong tiêu chảy do 

rotavirus và do bệnh tả. Phân có máu mũi thường gặp trong bệnh lỵ trực khuẩn. 

Đau bụng hoặc bụng hơi chướng có thể cũng gặp ở một số trẻ. Sốt cũng có thể 

gặp nhưng thường chỉ xảy ra trong một vài ngày đầu của bệnh. Nếu đi ngoài qua 

nhiều lần, một số trẻ có thể có hăm loét đỏ ở vùng quanh hậu môn. Nếu tình 

trạng bệnh kéo dài sẽ gây rối loạn hấp thu và làm trẻ suy dinh dưỡng. 
 
Mất nước và điện giải là biến chứng nặng hay gặp và là lý do chủ yếu có 

thể làm trẻ tử vong. Do đó khi gặp bệnh nhi bị tiêu chảy cấp, trước hết phải được 

đánh giá tình trạng mất nước. Đánh giá tình trạng mất nước cần dựa vào việc 

quan sát và phát hiện các dấu hiệu và triệu chứng sau: 
 
- Tình trạng chung của trẻ là tỉnh táo hay vật vã, kích thích hay li bì, khó 

đánh thức hoặc hôn mê. 
 
- Mắt trẻ bình thường hay có trũng xuống không 
 
- Trẻ có khát nước không? Trẻ không khát, uống bình thường hay khát, 

uống háo hức hoặc uống kém, không thể uống được 
 
- Khám nếp véo da bằng cách dùng hai ngón tay cái và trỏ véo da vùng 

bụng của trẻ xem nếp véo da có mất nhanh hay mất chậm hoặc mất rất chậm 

(trên 2 giây). Sau đó đánh giá mất nước dựa vào bảng sau(1) 

Bảng phân loại độ mất nước trong tiêu chảy 
 
 Có từ hai dấu hiệu sau trở lên: 

MẤT NƯỚC NẶNG 

 

 Li bì khó đánh thức  

 Mắt trũng  

 Không uống được hoặc uống kém  

 Nếp véo da mất rất chậm  

   



 

 

 

 Có từ 2 dấu hiệu sau trở lên: 

CÓ MẤT NƯỚC 

 

 Vật vã, kích thích  

 Mắt trũng  

 Uống háo hức, khát  

 Nếp véo da mất chậm  

   

 Không đủ các dấu hiệu trên để phân loại 
có mất nước hoặc mất nước nặng 

KHÔNG MẤT NƯỚC 
 

  

ĐIỀU TRỊ 

Phác đồ A - Điều trị tiêu chảy tại nhà 

Hướng dẫn bà mẹ 3 nguyên tắc điều trị tiêu chảy tại nhà là: 

1. Cho trẻ uống nhiều dịch hơn bình thường 
 

Tốt nhất là uống Oresol (ORS). Hiện nay có nhiều loại gói và viên Oresol 

khác nhau. Có loại pha trong 200ml, có loại pha trong 250 ml, có loại pha trong 

1lít nước. Có loại có mùi vị cam hoặc mùi nước dừa cho trẻ dễ uống v.v...Vì vậy 

cần phải chuẩn bị dụng cụ đong nước cho phù hợp với các hướng dẫn ghi trên 

gói Oresol. Rửa tay trước khi pha Oresol và sử dụng các dụng cụ sạch để đựng. 

Dung dịch Oresol đã pha chỉ dùng trong 24 giờ. Khi cho trẻ uống Oresol cần 

chú ý: 
 

- Với trẻ dưới 2 tuổi cho uống từng thìa nhỏ cách nhau 1-2 phút. 
 
- Trẻ lớn hơn cho uống từng ngụm bằng cốc. 
 
- Nếu trẻ nôn, đợi 10 phút sau đó uống chậm hơn. Ví dụ: cho uống từng 

thìa cách nhau 2- 3 phút. 
 

Liều lượng Oresol của trẻ được tính theo bảng sau: 

Bảng liều lượng uống Oresol 
  

Tuổi 
Lượng ORS uống 

sau mỗi lần đi ngòai 

Lượng ORS cần 

cung cấp để dùng tại nhà 

Dưới 24 tháng 50-100ml 500ml/ngày 

2 - 10 tuổi 100- 200ml 1000ml/ ngày 

10 tuổi trở lên Uống theo nhu cầu 2000ml/ ngày 

   
 

Nếu không có Oresol thì có thể cho trẻ uống nước cháo, nước đun sôi để 

nguội hoặc các loại nước sạch khác như nước dừa hoặc nước hoa quả tươi khác 

nhưng không được pha thêm đường 
 
Cần chú ý không cho trẻ uống các loại nước giải khát có đường pha chế sẵn 

vì sẽ làm trẻ tiêu chảy nhiều hơn 



 

 

 

 
* Tiếp tục cho trẻ ăn 

Tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ nếu trẻ còn đang bú mẹ. Nếu trẻ không được bú 

sữa mẹ thì cho ăn như thường lệ. Thức ăn cần được nấu kỹ hoặc nghiền nhỏ. 

Nếu trẻ đang uống sữa bột thì nên chuyển sang loại sữa dành riêng cho trẻ tiêu 

chảy không có đường Lactose như sữa Enfalac Lactofree chẳng hạn 
 

*Đưa trẻ tới khám lại 
 

- Cần đưa trẻ đến khám lại nếu sau 3 ngày không đỡ hoặc có một trong các 

triệu chứng như: đi ngoài nhiều lần hơn, phân nhiều nước, nôn liên tục, khát 

nhiều, ăn hoặc uống kém, sốt hoặc có máu trong phân. 

Phác đồ B - Điều trị có mất nước 

Các trẻ tiêu chảy có mất nước cần được điều trị và chăm sóc tại cơ sở y tế 

để bù nước và điện giải trong 4 giờ đầu theo bảng sau: 

Bảng lượng dung dịch ORS cho uống trong 4 giờ đầu 
  

Tuổi < 4 tháng 4-11 th 12-23 th 2- 4 tuổi 5-14 tuổi 

Cân nặng (kg) <6 6-<10 10 - <12 12-19 20 trở lên 

Lượng dịch (ml) 200-400 400-700 700-900 900-1400 1400-2200 
 

Chỉ sử dụng tuổi của bệnh nhân để tính lượng dịch cần bù khi không biết 

cân nặng. Lượng dung dịch ORS (ml) cũng có thể tính bằng cách nhân trọng 

lượng cơ thể của bệnh nhân (kg) với 75. 

Quan sát trẻ  cẩn thận và giúp người mẹ cho trẻ uống ORS. 

Phác đồ C - Điều trị mất nước nặng 

Truyền tĩnh mạch ngay 100ml/kg dung dịch Ringe Lactate (hoặc dung dịch 

muối sinh lý) chia số lượng và thời gian như sau: 
  

Tuổi Bước đầu truyền 30ml /kg trong Sau đó truyền 70ml/kg trong 

< 12 tháng 1 giờ 5 giờ 

> 12 tháng 30 phút 3 giờ 30 phút 
 

Cứ 1- 2 giờ đánh giá lại bệnh nhân. Lại truyền một lần nữa với số lượng và 

thời gian tương tự nếu mạch quay còn yếu hoặc không bắt được. Nếu tình trạng 

mất nước không tiến triển tốt thì truyền nhanh hơn. 

Ngay khi bệnh nhân có thể uống được, hãy cho uống ORS (5ml / kg /giờ). 

Nếu không truyền được, tuỳ từng điều kiện cụ thể có thể chuyển bệnh nhân 

lên tuyến trên để truyền dịch hoặc đặt ống thông dạ dày cho ORS với số lượng 

20ml/kg/giờ (tổng số 120ml/kg). 
 



 

 

 

Cho ăn trở lại ngay khi trẻ có thể ăn được như tiếp tục bú mẹ hoặc cho trẻ 

ăn các thức ăn giàu dinh dưỡng. 
 
Sau 4 giờ đánh giá lại độ mất nước rồi chọn phác đồ A, B hay C để điều trị tiếp. 
 
Nếu người mẹ cần phải về trước khi kết thúc phác đồ điều trị B: 
 
- Hướng dẫn người mẹ cho trẻ uống hết lượng ORS 
 
- Đưa cho người mẹ số gói ORS đủ để hoàn thành việc bù nước và điều trị 

thêm 2 ngày như hướng dẫn trong phác đồ A. 
 
- Hướng dẫn người mẹ cách pha dung dịch ORS 
 
- Giải thích cho người mẹ 3 nguyên tắc điều trị trong phác đồ A để điều trị 

trẻ tại nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI 2. SAI SÓT LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG OXYTOCIN 
 
Oxytocin và các thuốc tương tự thường được sử dụng để khởi phát và kích 

thích chuyển dạ. Ngoài ra, thuốc còn được sử dụng rộng rãi để dự phòng và điều 

trị băng huyết sau sinh. Tuy nhiên, oxytocin có thể gây quá kích thích tử cung 

dẫn đến suy thai, cần chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp, hoặc vỡ tử cung. Một phân 

tích các biến cố đã được tiến hành nhằm xác định các giải pháp giúp cải thiện độ 

an toàn cho bệnh nhân khi dùng loại thuốc có nguy cơ cao này. 
 

KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG 
 
Theo kết quả phân tích các biến cố, tổng cộng có 170 biến cố có khả năng 

liên quan đến việc sử dụng oxytocin đã được xác định trong cơ sở dữ liệu của 

Viện Thực hành An toàn thuốc Canada (ISMP Canada) và Hệ thống Báo cáo Sự 

cố Quốc gia Canada (NSIR). Các biến cố này được rà soát để loại bỏ các trường 

hợp không phù hợp hoặc không có đủ dữ liệu cần thiết. Cuối cùng, 99 báo cáo 

còn lại từ cơ sở dữ liệu ISMP Canada và 45 báo cáo từ NSIR đã được đưa vào 

phân tích. 
 
Các vấn đề xảy ra trên phụ nữ có thai, thai nhi hoặc trẻ sơ sinh chiếm 12% 

các báo cáo của ISMP Canada và 29% các báo cáo của NSIR. Phần lớn các biến 

cố được báo cáo trong cả hai bộ dữ liệu đều xảy ra trong thời gian dùng thuốc. 
 

PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH 
 
Kết quả phân tích cho thấy có thể chia các báo cáo theo 3 nhóm chính; mỗi 

nhóm chính bao gồm các phân nhóm nhỏ tương ứng được trình bày tại bảng sau:   
Bảng phân loại các biến cố liên quan đến việc sử dụng oxytocin 

 

Các vấn đề về pha chế 

và bảo quản thuốc 

Sai  sót  liên  quan  đến 

tiêm truyền tĩnh mạch 

Các vấn đề về tài liệu và 

trao đổi thông tin 

- Vấn  đề  ghi  nhãn  

và/ hoặc pha chế thuốc 

- Sai sót trong việc lắp 

bơm truyền hay thiết lập 

đường truyền tĩnh mạch 

- Thiếu hoặc không 

thực hiện đúng quy trình 

- Phương pháp bảo 

quản chưa đảm bảo an 

toàn 

- Sai sót liên quan đến 

tốc độ tiêm truyền 

- Chưa hoàn thiện việc 

chuyển  giao  chăm  sóc 

bệnh nhân 

 
1. Các vấn đề về pha chế và bảo quản thuốc 
 
1.1.Vấn đề dán nhãn và/hoặc  pha chế  thuốc 
 
Thông thường, các điều dưỡng chuẩn bị dung dịch tiêm truyền oxytocin tại 

khoa phòng điều trị bệnh nhân, ngay trước khi sử dụng, bằng cách lấy lượng 

oxytocin thích hợp từ ống/lọ thuốc, rồi thêm vào túi vừa đủ lượng dịch truyền 

tĩnh mạch phù hợp (như natri clorid 0,9%). Dung dịch sau khi đã được pha 



 

 

 

loãng này sẽ được dùng cho bệnh nhân thông qua một bơm tiêm truyền. Trong 

trường hợp khẩn cấp, quá trình này được thực hiện nhanh chóng trong thời gian 

rất ngắn. 
 

Oxytocin có đặc điểm trong suốt và không màu, do đó không thể phân biệt 

ống tiêm/ túi truyền tĩnh mạch chứa oxytocin với ống tiêm/túi truyền tĩnh mạch 

không chứa oxytocin hoặc có chứa thuốc trong suốt, không màu khác. Vì vậy, 

việc ghi nhãn rõ ràng, đầy đủ và chính xác bất kỳ dung dịch hay thiết bị chứa 

oxytocin nào đóng vai trò rất quan trọng. Phân tích này đã phát hiện các trường 

hợp nhãn thuốc bị bỏ sót hoặc không hoàn thiện, dẫn đến các vấn đề an toàn xảy 

ra trên bệnh nhân. Các vấn đề liên quan đến nhãn thuốc này thường xảy ra do sự 

ngắt quãng, sao lãng hoặc cường độ công việc cao tại khoa phòng chăm sóc 

bệnh nhân. 
 

Ví dụ về biến cố: Một túi dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch không dán 

nhãn, ban đầu được cho là không chứa dược chất, đã được lấy và sử dụng cho 

bệnh nhân. Sau đó, nhân viên y tế ghi nhận người mẹ bị chuột rút và chậm tim 

thai. Điều tra sau đó cho thấy túi dung dịch này có chứa oxytocin. Bệnh nhân đã 

phải được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. 
 

Thực hiện kiểm tra chéo độc lập trong quá trình chuẩn bị đối với thuốc có 

nguy cơ cao và sử dụng miếng nhãn in sẵn để dán vào các túi thuốc đã được pha 

chế là những biện pháp khả thi để cải thiện độ an toàn cho bệnh nhân trong 

trường hợp này. Ngoài ra, cần loại bỏ lượng còn dư, không được sử dụng của 

chế phẩm thuốc đã được pha chế để tránh việc người khác sử dụng nhầm. 
 

Nên cân nhắc oxytocin dùng cho tiêm truyền lý tưởng nhất là được sản xuất 
 

dạng sẵn sàng sử dụng ngay. Dạng thuốc này giúp hạn chế các thao tác bằng tay 

trong chuẩn bị thuốc tại giường bệnh và thu được lợi ích từ quy trình kiểm tra 

chặt chẽ. Tuy nhiên, các cơ sở pha chế thuốc vô khuẩn (trong công nghiệp hoặc 

tại Khoa Dược ở bệnh viện) gặp phải nhiều khó khăn, bao gồm việc đảm bảo 

yêu cầu về độ ổn định và vô khuẩn của chế phẩm và nguồn lực cần thiết để đáp 

ứng nhu cầu sử dụng lớn của oxytocin trong thực hành. 
 

1.2. Phương pháp bảo quản chưa đảm bảo an toàn 
 
Một số khoa phòng chăm sóc bệnh nhân, các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt 

không được áp dụng cho oxytocin như đối với các loại thuốc có nguy cơ cao 

khác. Các sai sót về cách sử dụng oxytocin không phù hợp được mô tả trong 

hơn 20 báo cáo. Ví dụ: các ống oxytocin được một nhân viên không có chuyên 

môn về chăm sóc bệnh nhân (như nhân viên dọn phòng) phát hiện ở khu vực 

này. Trong trường hợp này, oxytocin đã không được bảo quản cẩn thận, đúng 

cách trong bộ dụng cụ dùng cho sản khoa. 



 

 

 

2. Sai sót liên quan đến tiêm truyền tĩnh mạch 
 

2.1.  Sai sót trong việc lắp bơm truyền hay thiết lập đường truyền tĩnh mạch  

Việc thiết lập kết nối đường truyền tĩnh mạch với bơm truyền và/hoặc với 
 

bệnh nhân không phù hợp sẽ dẫn đến các lỗi liên quan đến sai thuốc, sai liều 

dùng hoặc bỏ sót liều. Các yếu tố góp phần gây ra tình trạng này bao gồm nhu 

cầu cần sử dụng nhiều đường truyền tĩnh mạch, môi trường làm việc cường độ 

cao, khối lượng công việc lớn, nhân viên thiếu kinh nghiệm và sự sao lãng trong 

quá trình làm việc. 
 

Ví dụ về biến cố: Trong quá trình thúc đẩy chuyển dạ, oxytocin phải được 

truyền bằng bơm truyền kiểm soát tốc độ, trong khi dung dịch ringer lactat được 

chảy tự do vào tĩnh mạch dưới tác dụng của trọng lực. Trong quá trình chuẩn bị, 

các đường truyền này bị nhầm với nhau, dẫn đến việc oxytocin vô tình được để 

chảy tự do không qua bơm truyền. Kết quả là bệnh nhân đã nhận được liều 

oxytocin lớn hơn dự định và phải chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. 
 

Kiểm tra chéo độc lập việc lập trình bơm và thiết lập đường truyền tĩnh mạch, 

hoặc sử dụng bơm truyền thông minh được tích hợp phần mềm hạn chế lỗi về liều 

dùng, có thể giúp cải thiện độ an toàn khi sử dụng oxytocin. Việc hoàn thành một 

bảng kiểm an toàn chuẩn trước khi sử dụng oxytocin có thể là một biện pháp hữu 

ích giúp hạn chế sai sót. Khi thiết lập đường truyền tĩnh mạch, phải tạo ra các dấu 

hiệu giúp xác định loại thuốc, bơm truyền và bệnh nhân chính xác và kịp thời. Có 

thể cân nhắc dán nhãn ống truyền tĩnh mạch chính với tên của dịch truyền, ngay 

phía trên đầu ống tiêm gần nhất với bệnh nhân và phía dưới bơm truyền (ví dụ trên 

ống truyền tĩnh mạch ở vị trí ngay dưới bơm). 
 

2.2. Sai sót liên quan đến tốc độ tiêm truyền 
 

Một số báo cáo về nhầm lẫn đã được ghi nhận do sự không thống nhất 

trong các thuật ngữ dùng để biểu thị tốc độ tiêm truyền trong đơn thuốc, bệnh án 

và/hoặc thư viện điện tử của bơm. Nồng độ oxytocin trong dịch truyền thường 

được tính bằng miliunit/mililít (mU/ml) hoặc unit/lít (U/L). Tốc độ truyền 

oxytocin thường được tính bằng lượng thuốc được truyền (ví dụ: mU/phút) hoặc 

thể tích dung dịch được truyền (ví dụ: ml/giờ). 
 

Ví dụ về biến cố: Do nhầm lẫn giữa các đơn vị đo lường, một bơm truyền 

đã được lập trình để truyền lượng oxytocin nhiều gấp 3 lần liều trong y lệnh. 
 

Trong các khuyến cáo thực hành tốt được công bố gần đây, Hội đồng Sức 

khỏe Bà mẹ và Trẻ em bang Ontario (PCMCH) đã khuyến khích việc tiêu chuẩn 

hóa tốc độ truyền oxytocin và cung cấp các công cụ, như bộ công cụ kê đơn mẫu, 

nhằm hạn chế những khác biệt trong thực hành giữa các bệnh viện trong tỉnh bang 

này. Việc trao đổi thông tin về tốc độ truyền (mU/phút) và thể tích dịch truyền 

(ml/giờ) cần đảm bảo rõ ràng hơn và giảm nguy cơ nhầm lẫn. Tiêu chuẩn hóa cách 

ghi liều và tốc độ tiêm truyền, kết hợp với sử dụng bơm thông minh (tích hợp phần 

mềm hạn chế lỗi và thư viện thuốc) có thể làm giảm nguy cơ sai sót. 

 



 

 

 

3. Các vấn đề về tài liệu và trao đổi thông tin  
3.1. Thiếu hoặc không thực hiện đúng quy trình  
Việc thiếu nhận thức hay chưa tuân thủ đúng quy trình sử dụng oxytocin 

trong bệnh viện được xem là một trong những yếu tố dẫn đến các biến cố liên 

quan đến oxytocin đã được ghi nhận trong một nghiên cứu trong giai đoạn 10 

năm. Tương tự, các biến cố trong phân tích này cũng cho thấy các lỗ hổng trong 

nhận thức về các tài liệu này cũng như việc thiếu quy trình hướng dẫn kê đơn.  
Ví dụ về biến cố: quy trình của một bệnh viện đã chỉ rõ oxytocin là thuốc 

ưu tiên dùng cho phụ nữ sau sinh có nguy cơ băng huyết cao. Một cán bộ y tế 
 

không biết đến quy trình này đã sử dụng carbetocin (một dẫn xuất của 

oxytocin) cho bệnh nhân. Bệnh nhân sau đó bị băng huyết nghiêm trọng. 
 

3.2. Chưa hoàn thiện việc chuyển giao chăm sóc bệnh nhân 
 

Chưa có văn bản ghi lại thông tin rõ ràng khi chuyển giao chăm sóc bệnh 

nhân là yếu tố chính dẫn đến biến cố về oxytocin. Người báo cáo thường cho rằng 

nguyên nhân do áp lực công việc cao, nhịp độ công việc nhanh, thiếu kinh nghiệm 

và sự tham gia của nhiều đồng nghiệp trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. 
 

Ví dụ về biến cố: Khi ghi nhận nhịp tim thai chậm, điều dưỡng đã cho ngừng 

truyền oxytocin. Sau đó, bác sĩ khám bệnh nhân và đưa ra y lệnh bằng lời để bắt 

đầu lại việc truyền oxytocin với tốc độ chậm hơn. Vài phút sau, một bác sĩ khác, là 

người tiếp nhận công việc từ bác sĩ thứ nhất, đưa ra y lệnh truyền oxytocin 
 

4. Liều ban đầu. Hai y lệnh này mâu thuẫn trực tiếp với nhau. Việc thiếu tài 

liệu dưới dạng văn bản khi đưa ra quyết định giảm liều được xem là một yếu tố 

dẫn đến biến cố này.  
Việc sử dụng các công cụ dạng văn bản chuẩn hóa và phương pháp trao đổi 

thông tin trong quá trình chuyển tiếp bệnh nhân được khuyến cáo để tăng cường 

sự rõ ràng, kịp thời và trao đổi thông tin về bệnh nhân hiệu quả. Bên cạnh đó, 

bệnh nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ an toàn khi sử 

dụng oxytocin.  
KẾT LUẬN  

Oxytocin thường được sử dụng để hỗ trợ chuyển dạ và sinh con, dự phòng 

và điều trị băng huyết sau sinh. Các lỗi khi sử dụng oxytocin có thể gây hậu quả 

nghiêm trọng cho người mẹ và thai nhi. Phân tích các biến cố này cho thấy sự 

cần thiết đảm bảo việc ghi nhãn đầy đủ và chính xác của tất cả các sản phẩm, 

chế phẩm pha chế và hệ thống tiêm truyền chứa oxytocin; tiêu chuẩn hóa cách 

ghi liều, nồng độ dung dịch và tốc độ truyền; và ủng hộ việc văn bản hóa và trao 

đổi thông tin rõ ràng với bệnh nhân và các nhân viên y tế khác tham gia vào quá 

trình chăm sóc người bệnh. Lý tưởng nhất, việc cung cấp oxytocin dưới dạng 

tiêu chuẩn hóa, có thể sử dụng ngay sẽ giúp tối ưu việc sử dụng an toàn loại 

thuốc có nguy cơ cao này. 

 



 

 

 

BÀI 3. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA NGUY CƠ  

GẶP PHẢN ỨNG QUÁ MẪN TỨC THÌ DO THUỐC CẢN QUANG 

Ngày 18/3/2020, Cơ quan Quản 

lý Dược phẩm Pháp (ANSM) nhắc 

nhở các nhân viên y tế về các biện 

pháp phòng ngừa và các quy trình phải 

tuân thủ khi thực hiện chẩn đoán hình 

ảnh với thuốc cản quan để giảm thiểu 

nguy cơ gặp phản ứng quá mẫn tức thì 

khi thực hiện chẩn đoán hình ảnh với 

thuốc cản quang để giảm thiểu nguy 

cơ gặp phản ứng quá mẫn tức thì (HSI) 
  

từ mức độ nhẹ như ban đỏ, mày đay, mẩn ngứa, sốt, rét run đến mức độ nghiêm 

trọng đe dọa tính mạng như sốc phản vệ, ngừng tim, ngừng thở. Người bệnh cần 

được thông báo về nguy cơ này, đặc biệt là người bệnh bị hen phế quản hoặc cơ 

địa dị ứng. Mặc dù HSI liên quan đến thuốc cản quang là hiếm gặp nhưng gần 

đây ANSM thường xuyên nhận được báo cáo về phản ứng này. 
 

Các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ ở những người bệnh đã có 
 

HSI trước đó: 
 

Với người bệnh có tiền sử HSI sau khi sử dụng thuốc cản quang, việc xác 

định cơ chế của phản ứng này (do bản chất dị ứng hoặc không phải dị ứng) đóng 

vai trò quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho các xét nghiệm chẩn đoán hình 

ảnh tiếp theo.  
Thông báo cho người bệnh biết về tiền sử dị ứng và về kết quả xét nghiệm 

dị ứng với các thuốc cản quang (nếu dương tính, thuốc cản quang sẽ bị chống 

chỉ định; ngược lại, nếu âm tính, thuốc cản quang có thể được sử dụng cho 

người bệnh).  
Các biện pháp phòng ngừa chung trước khi sử dụng thuốc cản quang:  
Sử dụng thuốc cản quang cho người bệnh phải được bác sĩ có chuyên môn 

chẩn đoán hình ảnh đồng ý và xác nhận sau khi đã đánh giá lợi ích - nguy cơ. 
 
Hỏi tiền sử bệnh để xác định người bệnh có nguy cơ cao gặp HSI do thuốc 

cản quang.  
Thông báo cho người bệnh về nguy cơ gặp HSI. 

Việc dùng thuốc trước không ngăn chặn được sự xuất hiện các phản ứng 

nghiêm trọng.  
Theo dõi người bệnh trong và sau khi sử dụng thuốc cản quang (30 phút) 

và phải chuẩn bị sẵn biện pháp hồi sức trong trường hợp sảy ra phản ứng dị ứng 

nghiêm trọng. 
 

 



 

 

 

HSI là phản ứng không thể dự đoán và có thể xảy ra ở những người bệnh chưa 

bao giờ sử dụng hoặc đã từng sử dụng thuốc cản quan nhưng không gặp biến cố 

bất lợi. Phản ứng này có thể xảy ra do bản chất dị ứng hoặc không phải bị ững 

của người bệnh. 
 

Nguy cơ gặp HSI do bản chất dị ứng: 
 

Người bệnh có tiền sử gặp HSI do thuốc cản quảng sẽ có nguy cơ cao hơn 

khi sử dụng lại cùng một loại hoặc một thuốc cản quang khác. Nguy cơ dị ứng 

vẫn tồn tại bất kể đường dùng và liều dùng của thuốc cản quang. 
 

Nguy cơ gặp HSI do bản chất không phải dị ứng: 
 

- Bệnh hen phế quản: Nên kiểm soát hen phế quản trước khi sử dụng thuốc 

cản quang. Đặc biệt chú ý người bệnh có xuất hiện cơn hen trong vòng 8 ngày 

trước khi khám bệnh hoặc bị hen nặng do tăng nguy cơ co thắt phế quản. Do đó, 

cần phải kiểm tra chức năng hô hấp của người bệnh. 
 
- Bệnh dị ứng (dị ứng với các chất gây dị ứng từ môi trường bên ngoài được 

đưa vào cơ thể một các tự nhiên như: dị ứng thực phẩm, hen suyễn dị ứng…); 
 
Tình trạng dị ứng có thể thúc đẩy giải phóng histamin, xảy ra trên bề mặt 

da (ban đỏ, mề đay) với mức độ nhẹ và có thể được dự phòng bằng cách sử dụng 

thuốc kháng histamin H1 trước đó. 
 
Thông tin quan trọng dành cho người bệnh: 
 
- Thuốc cản quang được sử dụng để thực hiện một số xét nghiệm chẩn đoán 

hình ảnh (chụp CT, MRI, siêu âm….) nhờ làm tăng mức độ tương phản giúp xác 

định rõ hơn một cơ quan hoặc một bệnh lý nào đó. Thuốc thường được tiêm 

mĩnh mạch trước khi chụp một vài phút. 
 
- Tất cả các thuốc cản quang có thể gây ra phản ứng nhẹ hoặc đôi khi 

nghiêm trọng (như sốc phản vệ). Các phản ứng này được gọi là HSI, thường 

không thể dự đoán trước và có thể xảy ra ngay sau khi tiêm. 
 
-  Người bệnh cần thông báo ngay với nhân viên y tế trong các trường hợp sau: 
 
+ Có tiền sử dị ứng trước đó với thuốc cản quang. 
 
+ Tiền sử đã gặp một phản ứng bất thường khi sử dụng thuốc cản quang. 
 

-  Mắc hen phế quản hoặc có các biểu hiện dị ứng như bệnh chàm, nổi mề  
đay, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng do người bệnh sẽ có nhiều nguy cơ 

gặp phản ứng quá mẫn. 
 
- Xuất hiện các triệu chứng bao gồm: Sưng, ngứa, ban đỏ, nổi mề đay sau 

khi tiêm thuốc cản quang. 

 

 

 

 



 

 

 

SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017  

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Sơ đồ tóm tắt về chẩn đoán và xử trí phản vệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sơ đồ chi tiết về chẩn đoán và xử trí phản vệ và Sơ đồ xử trí cấp 

cứu ban đầu phản vệ đề nghị in trên khổ giấy lớn A1 hoặc A2 và dán hoặc treo 

tại vị trí thích hợp các nơi sử dụng thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HỘP THUỐC CẤP CỨU PHẢN VỆ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
 

I. Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ: 
 

STT Nội dung Đơn vị 

Số 

lượng 
    

1 
Phác đồ, sơ đồ xử trí cấp cứu phản vệ (Phụ lục III, 

bản 01 
Phụ lục X)  

 

 Bơm kim tiêm vô khuẩn   
    

 - Loại 10ml cái 02 
    

2 - Loại 5ml cái 02 
    

 - Loại 1ml cái 02 
    

 - Kim tiêm 14-16G cái 02 
    

3 Bông tiệt trùng tẩm cồn gói/hộp 01 
    

4 Dây garo cái 02 
    

5 Adrenalin 1mg/1ml ống 05 
    

6 Methylprednisolon 40mg lọ 02 
    

7 Diphenhydramin 10mg ống 05 
    

8 Nước cất 10ml ống 03 
    

 

1. Trang thiết bị y tế và thuốc tối thiểu cấp cứu phản vệ tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

1. Oxy. 

2. Bóng AMBU và mặt nạ người lớn và trẻ nhỏ. 

3. Bơm xịt salbutamol. 

4. Bộ đặt nội khí quản và/hoặc bộ mở khí quản và/hoặc mask thanh quản. 

5. Nhũ dịch Lipid 20% lọ 100ml (02 lọ) đặt trong tủ thuốc cấp cứu tại 

nơi sử dụng thuốc gây tê, gây mê. 

6. Các thuốc chống dị ứng đường uống. 

7. Dịch truyền: natriclorid 0,9%./. 

 


