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I. Khuyến cáo về dược lâm sàng tại bệnh viện (phạm vi trong danh mục 

thuốc Viện Tim): 

1. Một số lưu ý trong điều chỉnh liều kháng sinh theo cân nặng ở bệnh 

nhân béo phì: 

 

TT Kháng sinh  Loại cân nặng sử 

dụng để chỉnh liều 

Ghi chú 

1 Aminoglycosid Adjusted BW  Adjusted BW = Ideal BW 

+ 0.4 (Actual BW – Ideal 

BW) 

 

 Ideal BW: 

[1] Nam: Ideal BW (kg) = 50 

kg + 2.3 x (chiều cao – 60)  

[2] Nữ: Ideal BW (kg) = 45.5 

kg + 2.3 x (chiều cao – 60)  

 

(chiều cao: tính theo inches)  

2 Clindamycin 

 

Actual BW  

3 Vancomycin 

 

Actual BW  

 

 

 

2. Một số lưu ý về thời điểm dùng thuốc: 

Trong danh mục thuốc của bệnh viện, đa số các thuốc có hiệu quả không phụ 

thuộc vào thức ăn. Một số trường hợp dùng thuốc cần lưu ý về thời điểm dùng 

thuốc so với bữa ăn để đảm bảo hiệu quả và hạn chế tác dụng phụ của thuốc 

như sau: 
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TT Thuốc Thời điểm dùng 

thuốc 

Ghi chú 

1 Lercanidipin Ít nhất 15 phút trước 

bữa ăn 

 

2 Ciprofloxacin 

 

Lúc đói Hấp thu nhanh. 

3 Levothyroxin 

 

Trước ăn 30 phút  

4 Cilostazol Cách xa thức ăn 

(trước ăn 30 phút 

hoặc sau ăn 2 giờ) 

Dùng thuốc với thức ăn, 

Cmax tăng   có thể liên 

quan tới việc tăng tần suất 

gặp các tác dụng không 

mong muốn. 

5 Augmentin 

(amoxicillin + 

a.clavulanic) 

Đầu bữa ăn  Hạn chế tối đa khả năng 

không dung nạp đường tiêu 

hóa. 

Sự hấp thu tối ưu. 

6 Carvedilol Cùng thức ăn  

2 giờ trước khi dùng 

ACEI 

Giảm nguy cơ hạ huyết áp 

thế đứng. 

Giảm giãn mạch khi dùng 

đồng thời ACEI. 

7 MgB6 Cùng thức ăn Do thuốc có thể gây tiêu 

chảy. 

8 Panangin  

(K + Mg) 

Sau bữa ăn Acid dịch vị có thể làm 

giảm hiệu lực của thuốc. 

9 Allopurinol 

 

Sau bữa ăn Dung nạp tốt. 
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3. Một số lưu ý về tương tác thuốc-thuốc có ý nghĩa trên lâm sàng: 

 

TT Cặp tương tác Lưu ý 

1 AVK + 

amiodaron 

 Tăng tác dụng chống đông của AVK 

 Mức độ: nghiêm trọng 

 Khuyến cáo: theo dõi kỹ INR, dấu hiệu xuất 

huyết; xem xét giảm liều AVK 30-50% khi khởi 

đầu điều trị amiodaron. 

2 AVK + 

fenofibrat 

 Tăng tác dụng chống đông của AVK 

 Mức độ: nghiêm trọng 

 Khuyến cáo: theo dõi kỹ INR, dấu hiệu xuất 

huyết; xem xét giảm liều AVK 27-42% nếu 

dùng phối hợp này. 

3 AVK + ginkgo 

biloba  

 Tăng tác dụng chống đông của AVK 

 Mức độ: nghiêm trọng 

 Khuyến cáo: theo dõi kỹ INR, dấu hiệu xuất 

huyết. Nên tránh dùng phối hợp này, đặc biệt ở 

bệnh nhân có INR > 4 (ý kiến của Hội đồng 

thuốc Viện Tim). 

4 AVK + 

allopurinol 

 Tăng tác dụng chống đông của AVK 

 Mức độ: trung bình 

 Khuyến cáo:  

 Theo dõi kỹ PT, dấu hiệu xuất huyết; xem xét 

giảm liều AVK nếu phải dùng phối hợp trên.  

 Xem xét sự cần thiết chỉ định allopurinol ở 

bệnh nhân đang dùng AVK bị tăng acid uric 

máu (chưa có chẩn đoán xác định gout). 
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4. Một số lưu ý trong chỉ định thuốc (từ kết quả rà soát đơn thuốc ngoại 

trú tháng 8-9/2020): 

-   Tránh chỉ định trimetazidin ở bệnh nhân có GFR < 30 hoặc bị parkinson vì 

chống chỉ định (theo thông tin kê đơn). 

-   Cần giảm liều trimetazidin còn 35mg x 1 lần/ngày khi GFR của bệnh nhân 

trong khoảng 30-60. 

-  Tránh chỉ định thuốc lợi tiểu thiazide ở bệnh nhân gout, đặc biệt khi bệnh 

nhân đang điều trị bằng allopurinol (tương tác hydroclorothiazid-

allopurinol làm tăng nguy cơ xảy ra dị ứng/phản ứng quá mẫn với 

allopurinol (mức độ: nghiêm trọng). 

-   Tránh chỉ định diltiazem ở bệnh nhân suy tim EF < 40% 

-   Liều dabigatran ở bệnh nhân rung nhĩ, 80 tuổi theo khuyến cáo là: 

    110mg x 2 lần/ngày. 

-   Thời gian chỉ định rivaroxaban liều 15mg x 2 lần/ngày ở bệnh nhân thuyên  

tắc phổi theo khuyến cáo là 21 ngày. 

-   Tránh chỉ định thuốc kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu ở bệnh nhân rung 

nhĩ, nữ có điểm CHA2DS2-VASC = 1 

 

II. Điểm tin về cảnh giác dược 

1. Đồng thuận của Hội Điện quang và Hội Thận học Mỹ về việc sử dụng 

thuốc cản quang trên bệnh nhân có bệnh thận  

Đồng thuận của 2 Hội chuyên môn của Hoa kỳ lần này tích hợp các dữ liệu 

mới nhất (được đăng tải trên Tạp chí  RSNA ngày 21/01/2020) để khuyến cáo 

các bác sĩ lâm sàng về: 

- Nguy cơ tổn thương thận cấp (AKI) do thuốc cản quang thường được ước 

lượng "quá mức" trong các nghiên cứu trước đó.  

- Khuyến cáo phân biệt AKI liên quan đến thuốc cản quang và AKI do thuốc 

cản quang gây ra. Ở nhiều bệnh nhân có xuất hiện tổn thương thận cấp sau 
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khi tiêm thuốc cản quang có thể có các đồng yếu tố (sử dụng đồng thời 

thuốc có độc tính trên thận, biến thiên thể tích dịch) gây khó khăn cho việc 

đánh giá liệu độc tính có phải do thuốc cản quang gây ra hay không. 

- Nguy cơ AKI do thuốc cản quang có thể bỏ qua ở bệnh nhân có MLCT ≥ 

30 ml/phút. 

- Ở những bệnh nhân có MLCT thấp hơn, tỷ suất có thể dao động từ 0-17% 

tùy nghiên cứu. 

- BS chẩn đoán hình ảnh và BS điều trị cần trao đổi nguy cơ/lợi ích ở những 

bệnh nhân có MLCT < 30 ml/phút. Cân nhắc bù dịch bằng muối đẳng 

trương ngay trước khi chụp (trừ bệnh nhân suy tim). Tương tự, nên cân 

nhắc ngừng các thuốc có độc tính trên thận (nếu lâm sàng cho phép) trước 

khi tiêm thuốc cản quang. 

Nguồn: 

- Published Online:Jan 21 2020 https://doi.org/10.1148/radiol.2019192094 

- Trung tâm DI & ADR quốc gia  

 

2. Cảnh báo nguy cơ ADR do thuốc ACEI, Sartan và các Gliptin 

Ngày 12/11/2019, Cơ quan Quản lý dược phẩm Pháp (ANSM) cảnh báo cần 

nghĩ ngay đến thuốc ức chế men chuyển, thuốc đối kháng thụ thể angiotensin 

II (các sartan) và các gliptin khi xuất hiện phù bradykinin. 

Cơ chế:  

- Phù bradykinin xảy ra do giảm thoái hóa bradykinin. Nguyên nhân có thể 

do di truyền (liên quan hoặc không đến sự thiếu hụt chất ức chế C1) hoặc 

từ việc sử dụng thuốc do ức chế các enzym có vai trò gây thoái hóa 

bradykinin, đặc biệt là các enzym chuyển đối với các thuốc ức chế men 

chuyển hoặc thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II (các sartan) và enzym 

dipeptidylpeptidase đối với các gliptin. 

 

 

https://doi.org/10.1148/radiol.2019192094
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Biểu hiện: 

- Loại phù này thường ở dạng phù nề dưới da, không có ngứa, khởi phát đột 

ngột, tập trung chủ yếu ở vùng mặt, lưỡi hoặc đường hô hấp trên (tổn 

thương thanh quản 30% nếu phù ở mặt) ở một bệnh nhân được điều trị 

bằng thuốc ức chế men chuyển hoặc hiếm hơn bằng các sartan. Phù là biểu 

hiện độc lập và không liên quan đến nổi mề đay hoặc các biểu hiện khác 

gợi ý đến sốc phản vệ xuất hiện và tiến triển trong vài giờ hoặc vài ngày. 

- Phù bradykinin có biểu hiện nặng hơn nhưng ít phổ biến hơn so với phù 

qua trung gian IgE. Biểu hiện của loại phù ngày có thể khu trú ở niêm mạc 

tiêu hóa và gây biểu hiện đau bụng với cường độ khác nhau. Không giống 

như phù qua trung gian giải phóng histamin, phù bradykinin thoái lui một 

cách tự nhiên mặc dù vẫn tiếp tục sử dụng thuốc nghi ngờ, điều này thường 

dẫn đến việc không đưa ra giả thuyết nguyên nhân do thuốc. Trái ngược 

với các loại phù bradykinin do di truyền hoặc mắc phải, mức độ ức chế C1 

(thực thể hoặc chức năng) và C4 là bình thường. 

Thời gian khởi phát:  

- Dao động từ vài giờ đến vài năm sau khi bắt đầu dùng thuốc và co giật có 

thể trở nên thường xuyên hơn và/hoặc nghiêm trọng hơn, luôn luôn có xu 

hướng phổ biến hơn ở vùng tai-mũi-họng. 

- Ở một số bệnh nhân, phù bradykinin có thể xảy ra trong vòng 6 tháng sau 

khi ngừng thuốc ức chế men chuyển hoặc các sartan, điều này có thể làm 

phức tạp thêm chẩn đoán.  

Sự kết hợp của một chất ức chế men chuyển hoặc sartan với một số loại thuốc 

làm tăng nồng độ bradykinin, đặc biệt là thuốc ức chế dipeptidyl peptidase IV 

(nhóm gliptin), làm tăng nguy cơ phát triển phù bradykinin. 

Tóm tắt: 

-   Sự kết hợp của thuốc ức chế men chuyển hoặc sartan với các với gliptin 

làm tăng nguy cơ xuất hiện phù bradykinin. 
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-   Nếu bệnh nhân xuất hiện phù bradykinin sau khi được điều trị bằng thuốc 

ức chế men chuyển hoặc sartan, cần ngừng thuốc ngay lập tức và chống 

chỉ định sử dụng lại các thuốc này. 

Nguồn: Trung tâm DI & ADR quốc gia 

3. FDA: Rút nguy cơ cắt cụt chi của thuốc tiểu đường canagliflozin khỏi 

Boxed Warnings 

- Canagliflozin thuộc nhóm thuốc ức chế natri-glucose cotransporter-2 

(SGLT2) giúp làm giảm lượng đường trong máu bằng cách hỗ trợ thận loại 

bỏ đường khỏi cơ thể thông qua nước tiểu.  

- Năm 2017,  dựa trên đánh giá của FDA cho rằng nguy cơ cắt cụt chi rất 

nghiêm trọng trong cán cân lợi ích của canagliflozin khi được kê đơn như 

một liệu pháp bổ sung với chế độ ăn kiêng và tập thể dục nhằm giảm nồng 

độ đường trong máu ở người lớn mắc bệnh tiểu đường loại 2, FDA đã yêu 

cầu bổ sung nguy cơ này trong hộp Cảnh báo của tờ Thông tin sản phẩm.  

- Thông tin an toàn từ các thử nghiệm lâm sàng gần đây cũng cho thấy nguy 

cơ phải cắt cụt chi, tuy vẫn đáng kể với canagliflozin nhưng thấp hơn so 

với ước tính trước đây, đặc biệt là khi bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ. 

Dựa trên những cân nhắc này, FDA đã kết luận rằng có thể rút đi cảnh báo 

về nguy cơ cắt cụt chi trong boxed warning. Tuy nhiên, nguy cơ cắt cụt chi 

liên quan đến canagliflozin vẫn có thể xảy ra và vẫn được mô tả trong phần 

Cảnh báo và Thận trọng của tờ thông tin sản phẩm.  

- Vì vậy, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân cần tiếp tục ý thức 

tầm quan trọng của các bệnh pháp phòng ngừa và chăm sóc bàn chân, đồng 

thời cần chú ý theo dõi các cơn đau mới, các cảm giác đau, châm chích, các 

biểu hiện loét và nhiễm trùng ở chân và bàn chân. Cán bộ y tế cần cân nhắc 

các yếu tố nguy cơ có thể khiến bệnh nhân phải cắt cụt chi trước khi lựa 

chọn thuốc trị đái tháo đường cho bệnh nhân. 

 Nguồn:  

- Trung tâm DI & ADR quốc gia (tháng 9/2020) 

- https://www.fda.gov/media/141533/download 
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III. Sơ kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại Viện 

Tim từ ngày 09/11/2019 đến 30/09/2020 

1.  Phân bố báo cáo ADR theo tháng: 

- Số lượng báo cáo: tăng đáng kể so với giai đoạn 2018-2019, cụ thể: 

 Từ 10/2018 - 12/2019: 28 báo cáo.  

 Từ 11/2019 - 07/2020: 76 báo cáo (theo dữ liệu tổng kết của trung tâm 

DI ADR quốc gia). 

 Từ 08/2020 - 30/9/2020: 17 báo cáo (đã gửi thông tin lên trung tâm DI 

ADR TP.HCM). 

 

- Theo thống kê của Trung tâm ADR quốc gia: cải thiện vị trí xếp hạng (xếp 

hạng thứ 27 phạm vi cả nước) tính đến 07/2020 về số lượng báo cáo. 

 

 

 

Nhận xét:  

 Số lượng báo cáo ADR không đều giữa các tháng, trung bình 8 báo 

cáo/tháng.  

 Số lượng báo cáo nhiều nhất vào tháng 06/2020 (16 báo cáo) và ít nhất 

là tháng 04/2020 (1 báo cáo). 
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2. Phân bố báo cáo ADR theo Khoa 

 

 
 

Nhận xét: 

Với 13 khoa lâm sàng và cận lâm sàng có vai trò giám sát và báo cáo phản 

ứng có hại của thuốc. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 11/2019 đến 09/2020 

Khoa Dược chỉ mới ghi nhận được báo cáo của 5 khoa. Cụ thể: 

 Số lượng báo cáo ADR của Nhà thuốc là cao nhất với 63 báo cáo (tỉ lệ 

72%). 

 Tiếp theo là báo cáo ADR của Khoa Chẩn đoán hình ảnh với 15 báo 

cáo (tỉ lệ 17%), Khoa B với 7 báo cáo (tỉ lệ 8%), Khoa Nội tim mạch 

với 2 báo cáo (tỉ lệ 2%), Khoa Thông tim can thiệp với 1 báo cáo (tỉ lệ 

1%). 

 Các Khoa Rea, USIC, Gây mê, Phẫu thuật, Tổ THNCT, Khoa A, Khám 

bệnh, Phòng khám 2 không thấy ghi nhận báo cáo ADR. 
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3. Phân bố số lượng báo cáo ADR theo nhân viên y tế: 

Đối tượng Số lượng báo cáo ADR Tỉ lệ 

Dược sĩ 65 74% 

Bác sĩ 13 15% 

Điều dưỡng 10 11% 

 

 

 

Nhận xét:  

Đối tượng báo cáo ADR chủ yếu là Dược sĩ với 65 báo cáo (chiếm tỉ lệ 74%), 

Bác sĩ với 13 báo cáo (tỉ lệ 15%) và điều dưỡng với 10 báo cáo (tỉ lệ 11%). 
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Biểu đồ phân bố báo cáo theo nhân viên y tế
(từ 11/2019 đến 09/2020) 


