
 

 

  

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 

KHOA DƯỢC 

 

SỐ 1 – NĂM 2017 

      
      

Tài liệu lƣu hành nội bộ 

Bản tin  
THÔNG TIN THUỐC 
ĐƠN VỊ DƯỢC LÂM SÀNG 

 



2 Bản Thông tin Thuốc số 1 _ Năm 2017| Bệnh viện Hữu Nghị 

 

MỤC LỤC 

Nội dung Trang 

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN 

Tình hình sử dụng kháng sinh và đề kháng kháng sinh 6 tháng đầu năm 

2017 

3 

BẢN TIN DƢỢC LÂM SÀNG 

Các vấn đề liên quan đến thuốc trong thực hành lâm sàng 

Cập nhật Hướng dẫn điều trị đái tháo đường típ 2 năm 2017 của Hội Đái 

Tháo Đường Hoa Kỳ 

8 

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN THUỐC 

Thuốc cản quang chứa gadolium 

Thuốc chứa codein, tramadol 

Thuốc chứa hyoscine butylbromide dạng tiêm 

Thuốc chứa risperidone 

Thuốc sát trùng chứa chlorhexidine gluconate 

13 

THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ THUỐC 

Rút số đăng ký và thu hồi Proctolog (viên đặt và kem bôi) 
15 

  

  



3 Bản Thông tin Thuốc số 1 _ Năm 2017| Bệnh viện Hữu Nghị 

 

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN 

Tình hình sử dụng kháng sinh và đề kháng kháng sinh 6 tháng đầu năm 2017 

10 chủng vi khuẩn gây bệnh hàng đầu 

TT Vi khuẩn  n= 676 (15%) Tỷ lệ % 

1 Escherichia coli 216 32.0 

2 Klebsiella pneumoniae 151 22.3 

3 Pseu. aeruginosa 96 14.2 

4 Acinetobacter baumannii 57 8.4 

5 Enterococcus feacalis 53 7.8 

6 Proteus vulgaris 30 4.4 

7 Staphylococcus aureus 30 4.4 

8 Enterobacter cloacae 10 1.5 

9 Proteus mirabilis 9 1.3 

10 Stenotrophomonas maltophilia 5 0.7 

11 Vi khuẩn khác 19 2.8 

 

Mức độ kháng kháng sinh của E.coli phân lập trong máu (n=30) 
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Mức độ kháng kháng sinh của E.coli phân lập trong nƣớc tiểu (n= 136) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của K. pneumonia phân lập trong máu (n=16) 

 

0 20 40 60 80 100

Ampicilline

Cephalothin

Cefuroxime

Cefotaxime

Ceftriaxone

Ceftazidime

Cefepime

Amox/Cla.acid

Cefopezazol+Sul

Pipe+Tarobactam

Ciprofloxacine

Levofloxacine

Imipeneme

Meropenem

Fosfomycin

Cotrimoxazol

Amikacine

Gentamicine

Chloramphenicol

%R

%I

%S

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cephalothin

Cefuroxime

Cefotaxime

Ceftriaxone

Ceftazidime

Cefepime

Amox/Cla.acid

Cefopezazol+Sul

Pipe+Tarobactam

Ciprofloxacine

Levofloxacine

Imipeneme

Meropenem

Fosfomycin

Cotrimoxazol

Amikacine

Gentamicine

Chloramphenicol

%R

%I

%S



5 Bản Thông tin Thuốc số 1 _ Năm 2017| Bệnh viện Hữu Nghị 

 

Mức độ kháng kháng sinh của K. pneumonia phân lập từ đƣờng hô hấp (n=61) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của P.aeruginosa (n=96) 
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Mức độ kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii (n=57) 

 

Mức độ kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus (n=30) 
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So sánh DDD 6 tháng đầu năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2016 

 

Chi phí sử dụng KS theo khoa phòng  6 tháng đầu năm 2017 so với 6 tháng đầu 

năm 2016 

  Số lƣợt BN Chi phí sử dụng KS (VNĐ) 

STT Khoa  2016 2017 2016 2017 

1 Bệnh nhiệt đới 622 642 1.076.757.595 1.001.829.486 

2 Cấp cứu 2007 2328 349.961.330 501.728.299 

3 CXK 586 580 61.794.663 74.282.220 

4 Gây mê HS 376 416 665.755.187 555.474.386 

5 HHDU 752 792 591.502.982 829.735.236 

6 HHTM 228 244 42.331.273 107.918.982 

7 HSTC 255 290 1.943.571.381 1.333.777.721 

8 KCBTYC 1186 1371 965.309.723 740.145.607 

9 Nội A 1059 1142 1.032.896.717 711.086.029 

10 Nội tiết ĐTĐ 567 582 131.608.254 219.257.893 

11 Ngoại 777 807 732.059.966 686.016.865 

12 Tiêu hóa 600 683 73.640.094 99.155.251 

13 Tim mạch 923 974 319.578.183 417.977.838 

14 TMCT 328 352 63.217.593 79.620.609 

15 Thần kinh 806 979 679.875.690 462.746.928 

16 Thận tiết niệu 610 599 467.844.949 535.233.291 

17 Ung bƣớu XT 1070 1086 338.012.324 220.304.973 

  Toàn viện 12601 13708 9.535.717.910 8.576.291.621 

Theo báo cáo về tình hình sử dụng và đề kháng kháng sinh 6 tháng đầu năm 2017 

của Ban Giám sát sử dụng kháng sinh – Bệnh viện Hữu Nghị. 
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BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG 

Các vấn đề liên quan thuốc trong thực hành lâm sàng 

Cảnh báo tên thuốc dễ gây nhầm lẫn và đường dùng thuốc Amikacin 

 Trong danh mục thuốc đang sử dụng tại bệnh viện, hoạt  chất Amikacin 

500mg/2ml trúng thầu tên thương mại là Amikacin 250mg/ml (hãng sản xuất: 

Sopharma, Bulgari). Để tránh nhầm lẫn trong kê đơn thuốc trên hệ thống mạng FPT, 

tên thuốc được sửa thành Amikacin 500mg/2ml (Solpharma, Bulgari). Ngoài ra, để 

đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc, Cục Quản lý Dược Việt Nam chỉ phê duyệt cho 

Amikacin 500mg/2ml hai cách dùng là: “Tiêm bắp” hoặc “Truyền tĩnh mạch”. Theo 

FDA (Cục Quản lý Dược và Thực Phẩm Hoa Kỳ), việc tiêm amikacin (cũng như các 

kháng sinh aminoglycosid khác) trực tiếp vào tĩnh mạch có thể gây ra độc tính lên hệ 

dẫn truyền thần kinh – cơ như liệt cơ, ngừng thở. Bên cạnh đó, cần phải chỉnh liều 

Amikacin trên bệnh nhân có chức năng thận suy giảm, liều khuyến cáo như sau: 

Độ thanh thải Creatinin (Clcr) Liều khuyến cáo* 

Clcr > 50 ml/phút 7,5mg/kg mỗi 12 giờ 

Clcr  10 – 50 ml/phút 7,5mg/kg mỗi 24 giờ 

Clcr < 10 ml/phút 7,5mg/kg mỗi 48 giờ 

     * Theo Sanford Guide 2016 

Cập nhật Hƣớng dẫn điều trị đái tháo đƣờng típ 2 năm 2017 của Hội Đái Tháo 

Đƣờng Hoa Kỳ và Bộ Y Tế Việt Nam 

 

Những nội dung cơ bản về sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường típ 2 trong 

hướng dẫn của Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ và Bộ Y Tế Việt Nam gồm: 

Metformin, nếu không có chống chỉ định và dung nạp tốt, là lựa chọn ưu tiên 

cho điều trị đái tháo đường típ 2. Việc sử dụng kéo dài metformin có thể liên quan 

đến thiếu hụt vitamin B12 và định lượng vitamin B12 định kỳ nên được thực hiện ở 

bệnh nhân sử dụng metformin, đặc biệt ở bệnh nhân có kèm thiếu máu hoặc bệnh lý 

thần kinh ngoại biên. 

Xem xét bắt đầu dùng insulin (phối hợp hoặc không phối hợp với các thuốc 

khác) ở bệnh nhân mới được chẩn đoán đái tháo đường típ 2 có triệu chứng và/hoặc 

có HbA1C ≥ 10% (86 mmol/mol) và/hoặc nồng độ đường huyết ≥ 300 mg/dl 

(16.7mmol/l). 

Nếu sử dụng liệu pháp không insulin ở liều tối đa có thể dung nạp được không 

đạt được hoặc không duy trì được HbA1C mục tiêu sau 3 tháng, thêm một thuốc 

uống thứ 2, một thuốc đồng vận receptor GLP-1 hoặc insulin nền. 

Phương pháp điều trị tập trung vào người bệnh nên được sử dụng để lựa chọn 

thuốc. Cân nhắc đến hiệu quả, nguy cơ hạ đường huyết, tác động trên cân nặng, các 

tác dụng phụ có thể gặp, chi phí và lựa chọn của người bệnh. Ở bệnh nhân đái tháo 

đường típ 2 không đạt mục tiêu đường huyết, không nên trì hoãn sử dụng insulin.  



 

 

Bảng 1.  Các liệu pháp điều trị Đái tháo đƣờng típ 2 
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Bảng 1.  Các liệu pháp điều trị Đái tháo đƣờng típ 2 (tiếp) 
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Bảng 2. Đặc điểm của các thuốc hạ đƣờng huyết 

Nhóm thuốc 
Hoạt chất  

(Dấu (*) có trong DMT 
tại Bệnh viện) 

Cơ chế tác dụng Tác dụng dược lý chính Ưu điểm Nhược điểm 
Chí 
phí 

Các 
Biguanide 

 Metformin(*) 
Hoạt hóa AMP-
kinase 

 Giảm sản xuất Glucose 
ở gan 

 Bằng chứng rộng rãi 
 Hiếm gây hạ đường huyết 
 Giảm biến cố tim mạch 
 Hiệu quả trên HbA1C cao hơn 

 Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa 
(tiêu chảy, khó chịu, buồn nôn). 

 Thiếu vitamin B12 
 CCĐ với eGFR < 30 ml/ph/1.73m2, 

toan chuyển hóa, giảm oxy mô, mất 
nước, v..v.. 

 Nguy cơ toan chuyển hóa do acid 
lactic (hiếm). 

Thấp 

Sulfonylureas 

Thế hệ 2: 
 Gliclazide 
 Glyburid(*) 
 Glipizide 
 Glimepiride(*) 

Khóa kênh K-ATP 
trên màng tế bào 
beta huyết tương 

 Tăng bài tiết Insulin 
 Bằng chứng rộng rãi 
 Giảm biến cố mạch máu nhỏ 
 Hiệu quả trên HbA1C cao hơn 

 Hạ đường huyết 
 Tăng cân 

Thấp 

 
TZD 

 Pioglitazone 
 Rosiglitazone 

Hoạt hóa yếu tố 
vận chuyển nhân 

PPAR-gama 
 Tăng bài tiết Insulin 

 Hiếm khi gây hạ đường huyết 
 Hiệu quả trên HbA1C cao hơn 
 Bền lâu 
 Giảm Triglyceride (pioglitazone) 
 Giảm biến cố tim mạch 

(pioglitazone) (?) 

 Tăng cân 
 Phù/ suy tim 
 Loãng xương 
 Tăng LDL-cholesterol 

Thấp 

Chất ức chế 
alpha-

glucosidase 

 Arcabose(*) 
 Miglitol 

Ức chế alpha-
glucosidase ở ruột 

 Làm chậm tiêu hóa/hấp 
thu carbohydrate ở ruột 

 Hiếm gây hạ đường huyết 
 Giảm vận chuyển đường sau 

bữa ăn 
 Giảm biến cố tim mạch ở bệnh 

nhân tiền đái tháo đường (?) 
 Không có tác dụng toàn thân 

 Hiệu quả trên HbA1C khiêm tốn 
 Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa 

(tiêu chảy, đầy hơi) 
 Tần suất dùng thuốc nhiều lần/ngày 

Thấp 
đến 

trung 
bình 

Chất ức chế 
DDP-4 

 Sitagliptin(*) 
 Saxagliptin(*) 
 Linagliptin 
 Alogliptin 

Ức chế DDP-4, 
tăng nồng độ 

incretin sau ăn 
(GLP-1, GIP) 

 Tăng bài tiết Insulin 
(phụ thuộc glucose) 

 Giảm bài tiết Glucagon 
(phụ thuộc glucose) 

 Hiếm khi gây hạ đường huyết 
 Dung nạp tốt 

 Phù mạch/ mày đay và các tác dụng 
phụ trên da qua trung gian miễn dịch 
khác 

 Viêm tụy cấp 
 Tăng nhập viện do suy tim 

(saxagliptin; aloglipstin) 

Cao 

Dẫn xuất acid 
mật 

 Colesevelam 

Gắn với acid mật ở 
đường tiêu hóa, 

tăng sản xuất acid 
mật ở gan 

 GIảm sản xuất glucose 
ở gan 

 Tăng nồng độ incretin 

 Hiếm khi gây hạ đường huyết 
 Giảm LDL-cholesterol 

 Hiệu quả trên HbA1C khiêm tốn 
 Táo bón 
 Tăng triglyceride 
 Giảm hấp thu một số thuôc khác 

Cao 

Chất đồng 
vận 

Dopamine-2 
 Bromocriptine 

Hoạt hóa receptor 
dopaminergic 

 Điều hòa vai trò của 
vùng dưới đồi lên quá 
trình chuyển hóa 

 Tăng nhạy cảm Insulin 

 Hiếm khi gây hạ đường huyết 
 Giảm biến cố tim mạch (?) 

 Hiệu quả trên HbA1C khiêm tốn 
 Chóng mặt, ngất, mệt mỏi 
 Buồn nôn 
 Viêm mũi 

Cao 
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Nhóm thuốc 
Hoạt chất  

(Dấu (*) có trong DMT 
tại Bệnh viện) 

Cơ chế tác dụng Tác dụng dược lý chính Ưu điểm Nhược điểm 
Chí 
phí 

Chất ức chế 
SLGT2 

 Canaglipflozin 
 Dapagliflozin(*) 
 Empagliflozin 

Ức chế SLGT2 
trên tế bào ống 
lượn gần ở thận 

 Ngăn chặn quá trình tái 
hấp thu đường ở thận, 
tăng bài tiết đường qua 
nước tiểu 

 Hiếm khi gây hạ đường huyết 
 Giảm cân 
 Giảm huyết áp 
 Liên quan đến tỷ lệ tử vong và 

biến cố tim mạch thấp hơn ở 
bệnh nhân có bệnh lý tim mạch 

 Nhiễm trùng đường niệu – sinh dục 
 Đa niệu 
 Giảm thế tích/ hạ huyết áp/ chóng 

mặt 
 Tăng LDL – cholesterol 
 Tăng Creatinin (thoáng qua) 
 DKA, nhiễm trùng tiết niệu dẫn đến 

sốc nhiễm khuẩn từ đường tiết niệu, 
viêm thận – bể thận. 

Cao 

Chất đồng 
vận receptor 

GLP-1 

 Exenatide 
 Exenatide tác dụng kéo 

dài 
 Liraglutide 
 Albiglutide 
 Lixisenatide 
 Dulaglutide 

Hoạt hóa receptor 
GLP-1 

 Tăng bài tiết Insulin 
(phụ thuộc glucose) 

 Tăng bài tiết Glucagon 
(phụ thuộc glucose) 

 Giảm tốc độ tháo rỗng 
dạ dày 

 Tăng cảm giác no 

 Hiếm khi gây hạ đường huyết 
 Giảm cân 
 Giảm vận chuyển glucose sau 

ăn 
 Giảm một số yếu tố nguy cơ tim 

mạch 
 Liên quan đến tỷ lệ tử vong và 

biến cố tim mạch thấp hơn ở 
bệnh nhân có bệnh lý tim mạch 

 Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa 
(nôn, buồn nôn, tiêu chảy) 

 Tăng nhịp tim 
 Viêm tụy cấp (?) 

Tăng sản tế bào C/ u giáp tủy trên 
động vật 

 Chỉ có dạng tiêm 
 Cần phải tập huấn về dụng cụ tiêm 

Cao 

Chất tƣơng tự 
Amylin 

 Pramlintide 
Hoạt hóa receptor 

Amylin 

 Giảm bài tiết Glucagon 
 Làm chậm tháo rỗng dạ 

dày 
 Tăng cảm giác no 

 Giảm vận chuyển glucose sau 
ăn 

 Giảm cân 

 Hiệu quả trên HbA1C khiêm tốn 
 Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa 

(nôn, buồn nôn) 
 Hạ đường huyết ngoại trừ liều insulin 

giảm tương ứng 
 Chỉ có dạng tiêm 
 Tần suất dùng nhiều lần/ngày 
 Cần phải tập huấn về dụng cụ tiêm 

Cao 

Insulin 

 Analog tác dụng 
nhanh: lispro, 
aspart(*), glulisine, 
insulin khí dung 

 Tác dụng ngắn: 
Human regular 

 Tác dụng trung bình: 
Human NPH (*) 

 Insulin analog nền: 
Glargine(*), detemir, 
degludec. 

 Insulin mix: 
NPH/Regular 70/30 (*) 
70/30 aspart mix (*) 
75/25 lispro mix 

Hoạt hóa receptor 
Insulin 

 Tăng sử dụng glucsose 
 Giảm sản xuất glucose 

ở gan 
 Ức chế sản xuất keto 

 Đáp ứng gần như toàn bộ 
 Hiệu quả không giới hạn trên lý 

thuyết 
 Giảm biến có mạch máu nhỏ 

 Hạ đường huyết 
 Tăng cân 
 Cần phải tập huấn về dụng cụ tiêm 
 Bệnh nhân và nhân viên y tế không 

sẵn sàng sử dụng 
 Dạng tiêm (ngoại trừ dạng Insulin khí 

dung) 
 Độc tính phổi (Insulin khí dung) 

Cao 
(tùy 

thuộc 
vào 
loại/ 
liều) 
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THÔNG TIN VỀ AN TOÀN THUỐC 

Thuốc cản quang chứa gadolium 

Ngày 07/04/2017, sau khi xem xét, đánh giá, Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh 

giác Dược (PRAC) của Cơ quan Quản lý Dược Châu Âu (EMA) đã khuyến cáo tạm 

dừng lưu hành bốn hoạt chất thuốc cản quang có chứa gadolium dạng tiêm tĩnh mạch, 

cụ thể: acid gadobenic, gadodiamide, acid gadopentetic và gadoversetamide. Trong 

báo cáo tổng kết dữ liệu về nhóm thuốc gadolinium, PRAC đã tìn thấy những bằng 

chứng thuyết phục về việc tích lũy gadolinium trong não bệnh nhân sau nhiều tháng sử 

dụng thuốc. Mặc dù chưa ghi nhận báo cáo nào về các triệu chứng hoặc bệnh lý liên 

quan đến việc tích lũy gadolinium trong não, nhưng việc tích lũy gadolinium trong các 

mô và trong cơ quan khác có liên quan đến một số phản ứng phụ hiếm gặp như ban 

da và xơ hóa hệ thống nguồn gốc thận (nephrogenic systemic fibrosis) – một bệnh lý 

nghiêm trọng xảy ra trên những bệnh nhân suy thận. Cơ quan Quản lý Y tế Canada 

cũng đã yêu cầu cập nhật thông tin mới về tính an toàn của các thuôc cản quang có 

chứa gadolium dạng tiêm được sử dụng trong chụp cộng hưởng từ (MRI). Các cán bộ 

y tế được khuyến cáo hạn chế sử dụng các thuốc này và chỉ dùng khi thực sự cần 

thiết; dùng liều thấp nhất có hiệu quả; đánh giá cẩn thận lợi ích/nguy cơ của mỗi bệnh 

nhân trước khi sử dụng liều lặp lại. 

Hiện nay, trong Danh mục thuốc bệnh viện có các chế phẩm chứa gadolium sau: 

STT Tên hoạt chất Hàm lƣợng Tên thƣơng mại 

1 Gadobenic acid 354mg/10ml Multihance 

2 Gadoteric acid 0,5mmol/ml Dotarem 

3 Gadodiamid 0.5mmol/ ml x 10ml Omniscan 

4 
Gadopentetat 
dimeglumin 

469mg/ml-10ml Magnevist 

5 
Gadopentetat 
dimeglumin 

469mg/ml-10ml Megaray 

Thuốc chứa codein, tramadol 

Ngày 20/04/2017, Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã thông 

báo giới hạn sử dụng codein và tramadol ở trẻ em. Các thuốc này có những nguy cơ 

nghiêm trọng, bao gồm thở chậm hoặc khó thở và tử vong, những nguy cơ này xảy ra 

nghiêm trọng hơn ở trẻ em dưới 12 tuổi. FDA đã yêu cầu thay đổi nhãn thuốc của tất 

cả các sản phẩm thuốc kê đơn có chứa codein và tramadol, cụ thể:  

- Codein và Tramadol không được sử dụng để điều trị giảm đau cho trẻ em dưới 

12 tuổi. 

- Chống chỉ định sử dụng Tramadol ở trẻ em dưới 18 tuổi để giảm đau sau thủ 

thuật cắt amidan và/hoặc nạo V.A.  
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- Không khuyến cáo sử dụng codein và tramadol cho thanh thiếu niên từ 12 đến 

18 tuổi béo phì hoặc có các tình trạng bệnh lý như ngưng thở khi ngủ do tắc 

nghẽn hoặc bệnh phổi nghiêm trọng. 

- Cảnh báo các bà mẹ không cho con bú khi đang điều trị với codein hoặc 

tramadol do nguy cơ gặp các phản ứng bất lợi nghiêm trọng ở trẻ bú mẹ như: uể 

oải, ngủ nhiều, khó cho ăn, các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp, thậm chí là tử 

vong. 

Thuốc chứa hyoscine butylbromide dạng tiêm 

 Cơ quan Quản lý Dược phẩm và các sản phẩm y tế Anh (MHRA) có cảnh báo về 

nguy cơ gặp phải những tác dụng bất lợi nghiêm trọng khi sử dụng thuốc hyoscine 

butylbromide dạng tiêm ở những bệnh nhân bị bệnh tim. MHRA khuyến cáo cán bộ y 

tế như sau: 

- Hyoscine butylbromide dạng tiêm có thể gây ra những tác dụng bất lợi nghiêm 

trọng, bao gồm: nhịp tim nhanh, hạ huyết áp và phản ứng phản vệ. 

- Những tác dụng bất lợi nghiêm trọng này có thể dẫn đến tử vong ở bệnh nhân ở 

bệnh nhân có bệnh tim như suy tim, bệnh mạch vành, loạn nhịp tim hoặc tăng 

huyết áp. Nên sử dụng thận trọng ở những đối tượng bệnh nhân này. 

- Cần giám sát chặt chẽ các bệnh nhân này và đảm bảo sẵn sàng phương tiện 

cũng như nhân lực cấp cứu khi cần thiết. 

- Hyoscine butylbromide dạng tiêm vẫn tiếp tục chống chỉ định cho bệnh nhân bị 

nhịp tim nhanh. 

Thuốc chứa risperidone 

Trong các thử nghiệm lâm sàng sử dụng risperidon điều trị rối loạn tâm thần do 

sa sút trí tuệ trên bệnh nhân cao tuổi ghi nhận khả năng gặp các biến cố mạch máu 

não như đột quỵ hoặc thiếu máu não cục bộ thoáng qua, bao gồm cả tử vong. Dữ liệu 

an toàn thuốc sau khi thuốc lưu hành trên thị trường cho thấy bệnh nhân sa sút trí tuệ 

do bệnh mạch máu hoặc sa sút trí tuệ hỗn hợp sử dụng risperidon gặp phải biến cố 

mạch máu não với tỷ lệ cao hơn so với bệnh nhân sa sút trí tuệ do Alzheimer. Để giảm 

thiểu nguy cơ này, cơ quan Quản lý Y tế các nước (Singapore – HAS, Canada – 

Health Canada, Úc – TGA) khuyến cáo risperidon chỉ được chỉ định điều trị ngắn hạn 

(không quá 6 tuần) trên bệnh nhân sa sút trí tuệ do Alzheimer mức độ trung bình đến 

nặng không đáp ứng với các biện pháp không dùng thuốc. 

Thuốc sát trùng chứa chlorhexidine gluconate 

 Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh báo các phản ứng dị 

ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng (thở khò khè hay khó thở, sưng mặt, mề đay và có 

thể nhanh chóng tiến triển thành các triệu chứng nghiêm trọng hơn như phát ban 

nghiêm trọng hay sốc) đã được báo cáo liên quan đến các sản phẩm sát trùng ngoài 

da được sử dụng rộng rãi có chứa chlorhexidine gluconate. 

Theo công văn số 12312/QLD-TT ngày 15/08/2017 của Cục Quản lý Dược 
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THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ THUỐC 

Rút số đăng ký và thu hồi Proctolog (viên đặt và kem bôi) 

Ngày 18/08/2017, Cục QLD có quyết định số 303/QĐ-QLD về việc rút số đăng 

ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ thuốc Proctolog (dạng viên đặt và kem bôi 

trực tràng). Cơ quan quản lý Y tế Pháp nhận định thấy lợi ích không vượt trội nguy cơ 

với chế phẩm kem bôi và viên đặt hậu môn có chứa trimebutin ruscogenin với các 

chỉ định của thuốc (điều trị triệu chứng trong cơn đau, ngứa hậu môn, trĩ, đặc biệt có 

xuất huyết) và nguy cơ gặp các phản ứng miễn dịch dị ứng (viêm da tiếp xúc, mày đay, 

chàm, phản ứng phù, sốc phản vệ). Pháp đã yêu cầu rút số đăng ký và thu hồi thuốc 

Proctolog khỏi thị trường (Công ty sản xuất: Farmea (Pháp), Công ty đăng ký thuốc tại 

Việt Nam: Pfizer (Thailand) Ltd.). 

Khoa Dược đã tiến hành thông báo cho các khoa phòng liên quan và thu hồi 

toàn bộ thuốc viên Proctolog (SĐK: VN-6763-08, do công ty TNHH một thành viên 

Dược liệu TW2 cung ứng) tại các kho cấp phát và các khoa phòng trong bệnh viện. 

Tổng số lượng Proctolog thu hồi được là 195 viên và hoàn trả cho Công ty cung ứng. 
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Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu thông tin thuốc xin gửi về: 

ĐƠN VỊ DƢỢC LÂM SÀNG 

KHOA DƢỢC – BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ 

Điện thoại:  024 3972 2232 Máy lẻ 2274 hoặc 5275 

Email: duoclamsanghn@googlegroups.com 
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