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Tổng kết báo cáo ADR năm 2022 

Tổng số b|o c|o ADR khoa Dược nhận được trong năm 2022 từ c|c khoa 

phòng trong bệnh viện l{ 20 b|o c|o. So với số lượng b|o c|o ADR cùng kỳ năm 

2021 (30 b|o c|o), số lượng b|o c|o ADR giảm hơn 30%. 

Có 11/29 khoa phòng đ~ tham gia gửi b|o c|o ADR trong năm 2022. Danh 

s|ch v{ số lượng c|c b|o c|o ADR theo khoa phòng được thể hiện trong bảng 1. 

Trong đó, khoa Tim mạch can thiệp, Dược v{ Hồi sức tích cực & chống độc l{ 3 

khoa có ghi nhận nhiều b|o c|o ADR nhất. 

Bảng 1. Số báo cáo ADR theo khoa phòng năm 2022 

Khoa Số báo cáo ADR 

Tim mạch can thiệp 8 

Dược 2 

Hồi sức tích cực & Chống độc 2 

Cấp cứu 1 

Cơ xương khớp 1 

Hô hấp - Dị ứng 1 

Nội Tim mạch 1 

Nội Tổng hợp A 1 

Nội Thần Kinh 1 

Ngoại Tổng hợp 1 

Thận tiết niệu - Lọc m|u 1 

Tổng 20 

 

Đa số b|o c|o gửi về đều có đầy đủ c|c thông tin yêu cầu bao gồm thông 

tin người bệnh, thông tin về phản ứng có hại, thông tin về thuốc nghi ngờ v{ 

thông tin về người b|o c|o. Tuy nhiên, vẫn còn một số b|o c|o thông tin chưa rõ 
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r{ng, còn viết tắt v{ viết khó đọc g}y khó khăn trong qu| trình xử lý v{ thẩm 

định. 

Số thuốc nghi ngờ g}y ADR trung bình trong mỗi b|o c|o l{ 1 thuốc, với 

hai đường dùng thuốc phổ biến l{ tiêm truyền tĩnh mạch v{ uống. Trong đó, 

phản ứng có hại xảy ra khi dùng thuốc bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch chiếm 

tỷ lệ cao nhất (18/20 b|o c|o, chiếm 90%). 

C|c thuốc nghi ngờ g}y ADR thuộc c|c nhóm chính: thuốc kh|ng sinh, 

thuốc cản quang (Hình 2). 

 

Hình 2. Các thuốc nghi ngờ gây ADR phân nhóm theo tác dụng dược lý 

 

C|c biểu hiện phản ứng ADR thường gặp nhất l{ biểu hiện ngo{i da (như 

ph|t ban, mẩn ngứa, sẩn đỏ…), rối loạn tiêu hóa (nôn, buồn nôn, tiêu chảy…). 

C|c ADR ghi nhận được hầu hết l{ c|c phản ứng ở mức độ nhẹ, g}y nhập 

viện hoặc kéo d{i thời gian nằm viện. Trong 20 b|o c|o nhận được, có 4 trường 

hợp phản ứng ADR nghiêm trọng với biểu hiện sốc phản vệ, đe dọa tính mạng. 

50% 

40% 

5% 
5% 

   

Thuốc kháng sinh và chống nấm 

Thuốc Cản quang 

Thuốc Tim mạch 

Thuốc điều trị ung thư 
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Bảng 2. Phân loại phản ứng ADR theo hệ cơ quan 

Phân loại phản ứng theo hệ cơ quan Số ADR Tỷ lệ % (n=20) 

Rối loạn to{n thể 11 55 

Rối loạn da v{ phần phụ 6 30 

Rối loạn hệ thần kinh trung ương v{ ngoại vi 1 5 

Rối loạn tiểu cầu, chảy m|u v{ đông m|u 1 5 

Rối loạn thị gi|c 1 5 

Bảng 3. Các ADR nghiêm trọng, đe dọa tính mạng 

TT Thuốc gây ADR Mô tả biểu hiện ADR 

1 Omnipaque 

300mg/100ml (iohexol) 

BN sau chụp DSA DMV xuất hiện đau ngực, 

khó thở, v~ mồ hôi lạnh, môi tím, HA khó đo, 

mạch 90l/phút, SpO2 94%, sau đó kích thích, 

da nổi v}n tím. 

2 Bacsulfo 1,5g 

(cefoperazon/sulbactam) 

BN đang truyền Bacsulfo 3 - 5 phút thì xuất hiện 

tím t|i, hôn mê, mạch nhanh khó bắt, HA 

không đo được, SpO2 68%, sốc phản vệ, ngừng 

tim. 

3 Bacsulfo 1,5g 

(cefoperazon/sulbactam) 

BN vừa rút truyền Bacsulfo xuất hiện rét run, 

khó thở, đau đầu, không buồn nôn, không nôn, 

HA 120/80, Tim 100 ck/phút, sau đó kích thích 

vật v~, buồn nôn, nôn, tim 150 lần/phút, HA 

80/50 mmHg. 

4 Tazopellin 4,5g 

(piperacillin/tazobactam) 

BN đang truyền Tazopellin 4,5g xuất hiện mẩn 

đỏ ngo{i da, thở nhanh, HA 130/80, mạch 100, 

sau đo tụt HA 80/60 mmHg, SpO2 88%, cấp 

cứu shock phản vệ. 

Để triển khai hiệu quả công t|c b|o c|o phản ứng có hại của thuốc, đề nghị 

c|c khoa phòng tăng cường công t|c b|o c|o ADR. Mọi yêu cầu về hỗ trợ công 

t|c b|o c|o ADR đề nghị liên hệ Đơn vị Dược l}m s{ng – Khoa Dược.  



6 Bản tin Thông Tin Thuốc & Dược lâm sàng số 4 - 2022              Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô 

 

Tổng kết hoạt động Dược lâm sàng tại Bệnh viện năm 2022 

STT Tên hoạt động Kết quả đầu ra 

1 Thông tin 

thuốc 

 Thực hiện 12 Điểm tin thông tin thuốc h|ng th|ng 

đăng tải trên webside bệnh viện 

 Đơn vị đ~ ho{n th{nh 4 bản thông tin Thuốc v{ 

Dược l}m s{ng h{ng quý (quý I , II, III v{ quý 

VI/2022) 

2 Hoạt động 

giám sát và 

báo cáo ADR 

 Ghi nhận 20 ca ADR 

3 Giám sát sử 

dụng kháng 

sinh 

 Tham gia duyệt 444 phiếu yêu cầu sử dụng kh|ng 

sinh cần phê duyệt trước khi sử dụng, đảm bảo tính 

liều phù hợp cho từng bệnh nh}n. 

4 Nghiên cứu,  

đào tạo 

 

- Thực hiện 10 buổi đ{o tạo liên tục cho c|c nh}n viên 

trong khoa với c|c chủ đề: 

Cập nhật Hướng dẫn điều trị Vi khuẩn đa kh|ng của 

IDSA 2022 

 Tương t|c Thuốc Chống chỉ định - Cập nhật 

Quyết định 5948/QĐ-BYT. 

 Cập nhật lại c|c quy định của Thông tư 20 về 

Thuốc kiểm so|t đặc biệt. 

 Cập nhật Thông tư 30/2021/TT-BYT quy định về 

hoạt động pha chế thuốc 

 Hướng dẫn nhận biết, sử dụng v{ bảo quản c|c 

loại Insulin 

 Tập huấn lại Thông tư 22/2011/TT-BYT tổ chức v{ 

hoạt động khoa Dược v{ Thông tư 23/2011/TT-

BYT hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế 

 Cập nhật Hướng dẫn điều trị Lo~ng xương 2022 

của Anh 

 Cập nhật Hướng dẫn điều trị Đ|i th|o đường 

theo ADA 2022 
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STT Tên hoạt động Kết quả đầu ra 

 Cập nhật Hướng dẫn điều trị Suy tim 2022 

 Thuốc điều trị ung thư v{ Quy định an to{n trong 

pha chế thuốc độc tế b{o 

- Tiếp nhận SV thực tế từ trường ĐH Dược HN v{ 

ĐH Kinh doanh v{ Công nghệ HN 

5 Thực hành 

Dược lâm 

sàng tại một số 

khoa lâm sàng 

Dược sỹ l}m s{ng đ~ thực hiện 164 can thiệp dược l}m 

s{ng tại khoa Khoa Nội tim mạch, trong đó:  

 87 Can thiệp về liều dùng thuốc v{ c|ch dùng 

thuốc 

 02 Can thiệp về ghi nhận ADR 

 05 Can thiệp về tương t|c thuốc 

 11 Can thiệp về thông tin thuốc 

 59 Can thiệp về tối ưu lựa chọn thuốc, thay đổi 

thuốc điều trị. 

6 Chương trình 

cảnh báo tự 

động trên Hệ 

thống phần 

mềm bệnh viện 

Số lượt cảnh b|o đ~ thực hiện trong năm 2022: 

 Cảnh b|o trùng hoạt chất: 1283 lượt cảnh b|o, 

đều do thuốc nhiều m~, kê nhiều lần để đủ số 

lượng. 

 Cảnh b|o tương t|c thuốc chống chỉ định: 90 

lượt cảnh b|o y lệnh/ đơn thuốc có tương t|c 

thuốc chống chỉ định. 

 Cảnh b|o vượt liều tối đa khuyến c|o: 9694 lượt 

cảnh b|o, trong đó, có 3108 cảnh b|o được b|c sĩ 

chấp nhận sửa đơn (32,06%). 

7 Các hoạt động 

khác 

- X}y dựng danh mục Thuốc nguy cơ cao v{ c|c 

biện ph|p giảm thiểu sai sót liên quan đến thuốc nguy 

cơ cao. 

- Thực hiện chương trình r{ so|t đơn thuốc v{ tư 

vấn sử dụng thuốc cho bệnh nh}n ĐTĐ điều trị ngoại 

trú tại phòng kh|m ĐTĐ. 
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Cập nhật các Hướng dẫn điều trị và Thông tin thuốc mới 

Điều trị Đái tháo đường ở bệnh nhân Bệnh thận mạn: Đồng thuận 

KDIGO/ADA 2022 

 Những bệnh nh}n mắc đồng thời đ|i th|o đường (ĐTĐ) v{ bệnh thận 

mạn tính (CKD) có nguy cơ cao bị suy thận, bệnh tim mạch xơ vữa, suy tim v{ tử 

vong sớm. C|c thử nghiệm l}m s{ng gần đ}y hỗ trợ c|c phương ph|p tiếp cận 

mới để điều trị ĐTĐ v{ CKD. Hướng dẫn tiêu chuẩn về Chăm sóc Y tế cho Bệnh 

ĐTĐ của Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ (ADA) 2022 v{ Hướng dẫn Thực h{nh l}m s{ng 

về quản lý ĐTĐ trong bệnh Thận mạn tính của Mạng lưới Cải thiện kết cục to{n 

cầu bệnh thận (KDIGO) 2022 đ~ cung cấp c|c khuyến nghị điều trị dựa trên bằng 

chứng.  

 Th|ng 10/2022, một nhóm chung đại diện của ADA v{ KDIGO đ~ r{ so|t 

v{ đưa ra một loạt c|c tuyên bố đồng thuận từ c|c hướng dẫn thực h{nh của 

ADA v{ KDIGO. C|c khuyến nghị bao gồm chăm sóc to{n diện, trong đó lựa 

chọn c|c thuốc được chứng minh l{ cải thiện kết cục trên thận v{ tim mạch dựa 

trên nền tảng của lối sống l{nh mạnh. Tuyên bố đồng thuận cung cấp hướng dẫn 

cụ thể về việc sử dụng thuốc ức chế hệ renin-angiotensin, metformin, thuốc ức 

chế đồng vận chuyển natri-glucose 2, thuốc chủ vận thụ thể glucagon giống 

peptide 1, v{ thuốc đối kh|ng thụ thể mineralocorticoid không steroid. 

Những nội dung khuyến cáo chính bao gồm: 

 Tất cả bệnh nh}n ĐTĐ týp 1 hoặc týp 2 kèm CKD cần có kế hoạch điều 

trị rõ r{ng v{ được đồng thuận bởi c|c nh}n viên y tế v{ bệnh nh}n, để 

tối ưu to{n diện c|c vấn đề như dinh dưỡng, vận động thể chất, cai 

thuốc l| v{ kiểm so|t c}n nặng. C|c liệu ph|p dùng thuốc dựa trên 

bằng chứng ph}n tầng nhằm bảo vệ chức năng c|c cơ quan v{ c|c liệu 

ph|p kh|c đươc lựa chọn để đạt c|c mục tiêu đường huyết, huyết |p 

v{ lipid m|u. 

 Thuốc ức chế men chuyển (ACEi) hoặc chẹn thụ thể angiotensin II 

(ARB) khuyến c|o cho bệnh nh}n ĐTĐ týp 1 hoặc týp 2 có tăng huyết 
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|p v{ albumin niệu, chuẩn liều tới t|c dụng hạ huyết |p tối đa hoặc liều 

tối đa dung nạp. 

 Statin được khuyến c|o cho tất cả bệnh nh}n ĐTĐ týp 1 hoặc týp 2 

kèm CKD, với statin cường độ trung bình cho dự phòng nguyên ph|t 

c|c biến cố tim mạch do xơ vữa hoặc statin cường độ mạnh cho bệnh 

nh}n có bệnh tim mạch xơ vữa đ~ được chẩn đo|n hoặc bệnh nh}n có 

nhiều yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa. 

 Metformin khuyến c|o cho bệnh nh}n ĐTĐ týp 2, CKD, v{ có tốc độ 

lọc cầu thận ước tính (eGFR)≥ 30 mL/min/1.73 m2; liều h{ng ng{y nên 

giảm xuống còn 1,000 mg ở bệnh nh}n có eGFR 30–44 mL/min/1.73m2 

v{ ở nhóm bệnh nh}n eGFR 45–59 mL/min/1.73 m2 có nguy cơ cao 

nhiễm toan acid lactic. 

 Thuốc ức chế đồng vận chuyển Natri-glucose 2 (SGLT2i) đ~ được 

chứng minh lợi ích bảo vệ thận hoặc tim mạch được khuyến c|o cho 

bệnh nh}n ĐTĐ týp 2, CKD, v{ eGFR ≥ 20 mL/min/1.73 m2. Một khi đ~ 

bắt đầu, SGLT2i có thể tiếp tục khi mức eGFR xuống thấp hơn. 

 Thuốc chủ vận thụ thể glucagon giống peptide 1 (GLP-1) đ~ được 

chứng minh lợi ích trên tim mạch được khuyến c|o cho bệnh nh}n 

ĐTĐ týp 2 v{ CKD không đạt được mục tiêu đường huyết với 

metformin v{/hoặc một thuốc SGLT2i hoặc bệnh nh}n không thể sử 

dụng c|c thuốc n{y. 

 Thuốc đối kh|ng thụ thể mineralocorticoid không steroid (ns-MRA) đ~ 

được chứng minh lợi ích bảo vệ thận hoặc tim mạch được khuyến c|o 

cho bệnh nh}n ĐTĐ týp 2, CKD, v{ eGFR ≥ 25 mL/min/1.73m2, kali 

huyết thanh bình thường, v{ albumin niệu (tỷ lệ albumin/creatinine 

[ACR] ≥30 mg/g) dù đ~ dùng liều tối đa dung nạp thuốc ức chế hệ 

renin-angiotensin (RAS). 

Nguồn:https://diabetesjournals.org/care/article/doi/10.2337/dci22-

0027/147614/Diabetes-Management-in-Chronic-Kidney-Disease-A 
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Những điểm chính trong sử dụng thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính giai đoạn ổn định theo GOLD 2023 

Những điểm chính trong sử dụng thuốc giãn phế quản: 

 LABA v{ LAMA được ưu tiên hơn thuốc gi~n phế quản t|c dụng ngắn 

ngoại trừ những bệnh nh}n chỉ thi thoảng khó thở (A) v{ cần giảm ngay 

triệu chứng ở những bệnh nh}n đ~ điều trị duy trì bằng thuốc t|c dụng 

d{i. 

 Khi bắt đầu điều trị bằng thuốc gi~n phế quản t|c dụng d{i, ưu tiên lựa 

chọn phối hợp 1 LAMA v{ 1 LABA. Ở những bệnh nh}n khó thở dai dẳng 

đ~ điều trị bằng một thuốc gi~n phế quản t|c dụng d{i nên lên thang 

ph|c đồ 2 thuốc (A). Ph|c đồ kết hợp có thể trong một dụng cụ hoặc 

nhiều dụng cụ. 

 Thuốc gi~n phế quản dạng hít được ưu tiên hơn dạng uống (A). 

 Theophyllin không được khuyến c|o trừ khi thuốc gi~n phế quản t|c 

dụng d{i kh|c không có sẵn hoặc không đủ khả năng chi trả. (B) 

Những điểm chính trong sử dụng thuốc chống viêm: 

 Đơn trị liệu ICS kéo d{i không được khuyến c|o. (A) 

 Không khuyến c|o phối hợp LABA + ICS trong điều trị COPD. Nếu chỉ 

định ICS, ph|c đồ kết hợp LABA + LAMA + ICS được chứng minh vượt 

trội LABA + ICS v{ do đó được ưu tiên lựa chọn. Ph|c đồ kêt hợp n{y có 

thể trong một dụng cụ hoặc nhiều dụng cụ. 

 Nếu bệnh nh}n COPD có c|c đặc điểm hen, điều trị nên bao gồm ICS. (B) 

 Những bệnh nh}n bị tắc nghẽn đường thở nặng đến rất nặng, viêm phế 

quản mạn v{ đang trong đợt cấp, c}n nhắc phối hợp thuốc ức chế PDE4 

với thuốc gi~n phế quản t|c dụng d{i có/hoặc không ICS. (B) 

 Ưu tiên, nhưng không chỉ với bệnh nh}n từng hút thuốc l| trước đ}y 

có đợt cấp mặc dù đ~ được điều trị thích hợp, kh|ng sinh macrolid, cụ 

thể l{ azithromycin có thể được c}n nhắc. (B) 

 Liệu ph|p statin hoặc chẹn beta không được khuyến c|o để dự phòng đợt 

cấp. (A) 
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Những điểm chính trong 

sử dụng các thuốc khác: 

 Những bệnh nh}n 

thiếu hụt anpha-1 

antitrypsin nghiêm 

trọng v{ có khí phế 

thũng có thể dùng liệu 

ph|p l{m tăng alpha-1 

antitrypsin. (B) 

 Thuốc chống ho không 

được khuyến c|o. (C) 

 C|c thuốc được phê 

duyệt cho tăng huyết 

|p động mạch phổi 

nguyên ph|t không được khuyến c|o cho bệnh nh}n tăng huyết |p động 

mạch phổi thứ ph|t do COPD. (B) 

 Thuốc đường uống t|c dụng kéo d{i liều thấp v{ opioid đường tiêm có thể 

được c}n nhắc để điều trị khó thở ở những bệnh nh}n COPD mức độ 

nặng. (B) 

Chú thích:  

 + LABA - long-acting beta2-agonists/Thuốc cường beta-2 t|c dụng d{i, 

LAMA - Long-acting muscarinic antagonists/Thuốc kh|ng muscarinic t|c dụng 

d{i, ICS - Inhaled corticosteroids/ Corticoid dạng hít  

+ Mức độ bằng chứng:  

 A: dữ liệu từ c|c thử nghiệm l}m s{ng ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) 

 B: dữ liệu từ RCTs còn những hạn chế quan trọng 

 C: dữ liệu từ c|c nghiên cứu quan s|t, không có thử nghiệm ngẫu nhiên. 

Nguồn: https://www.guidelinecentra l.com/guideline/2231686/ 
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Những điểm mới trong “Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của Hiệp hội 

đái tháo đường Hoa Kì 2023”  (Standards of medical care in diabetes—2023) 

Th|ng 12/2022, Hiệp hội Đ|i th|o đường Hoa Kỳ (ADA) đ~ ban h{nh “Hướng 

dẫn điều trị đ|i th|o đường 2023” để cập nhật những thực h{nh tốt nhất trong lĩnh vực 

n{y. Một số điểm mới trong khuyến c|o gồm: 

Tầm soát và chẩn đoán đái tháo đường (ĐTĐ) 

 Đưa v{o vai trò m|y của m|y thử HbA1C tại chỗ (point-of-care A1C) 

Phòng ngừa ĐTĐ típ 2 

 Statin l{m tăng nguy cơ ĐTĐ típ 2 ở người có sẵn nguy cơ cao (dựa v{o một số 

thử nghiệm như DPP). Cần theo dõi đường huyết định kỳ v{ củng cố chiến lược 

phòng ngừa. Tuy nhiên, không khuyến c|o ngừng statin bởi lợi ích tim mạch vẫn 

lớn hơn nguy cơ ĐTĐ. 

 Pioglitazon có thể được c}n nhắc để l{m giảm nguy cơ đột quỵ v{ nhồi m|u cơ 

tim ở người có tiền sử đột quỵ kèm dấu hiệu đề kh|ng insulin v{ tiền ĐTĐ (dựa 

v{o thử nghiệm IRIS). 

Đánh giá toàn diện và bệnh đồng mắc 

 Tóm tắt những hướng dẫn cụ thể về lịch tiêm chủng c|c loại vaccine COVID-19 

(bao gồm mũi nhắc lại). 

 Tiểu mục Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD): bổ sung nhiều thông tin 

về c|ch tiếp cận chẩn đo|n, ph}n tầng nguy cơ v{ quản lý (vai trò của đồng vận 

thụ thể GLP-1 v{ pioglitazone). Những cập nhật n{y đa phần dựa theo t{i liệu 

của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ. 

Củng cố hành vi sức khỏe tích cực 

 Có thể đặt mục tiêu giảm c}n mạnh hơn (>15%) so với c|c khuyến c|o trước đ}y 

dựa v{o hiệu lực của một số thuốc giảm c}n mới đ~ được FDA chấp thuận. 

 Nhấn mạnh vai trò của rối loạn giấc ngủ v{ sự cần thiết điều trị rối loạn giấc ngủ 

ở bệnh nh}n đ|i th|o đường. 

Mục tiêu đường huyết 

 Ở người suy yếu hoặc có nguy cơ cao hạ đường huyết, thời gian trong ngưỡng 

(dựa trên kết quả đường huyết liên tục) chỉ cần đặt ở mức >50% (thay vì >70% 

như d}n số chung). 

Điều trị thuốc 

 Nhìn chung không thay đổi lớn so với bản 2022, t|i khẳng định sự cần thiết của 

việc điều trị l{m giảm nguy cơ tim-thận ở bệnh nh}n nguy cơ cao. Những 

khuyến c|o n{y đa phần dựa trên đồng thuận ADA/EASD đ~ ban h{nh năm nay. 
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 Đề cập thêm vai trò của thuốc đồng vận thụ thể kép GLP-1/GIP (tirzepatide) mới 

được FDA chấp thuận năm nay. 

Quản lý bệnh tim mạch 

 Ngưỡng chẩn đo|n tăng huyết |p theo ADA hiện tại l{ 130/80 mmHg để đồng 

thuận với ACC/AHA. Mục tiêu điều trị l{ đưa xuống dưới mức n{y. 

 Tăng huyết |p trong thai kì: thông tin rõ hơn về khuyến c|o điều trị hiện tại (dựa 

trên thử nghiệm CHAP). 

 Nhấn mạnh việc sử dụng statin hoạt lực cao ở bệnh nh}n đ|i th|o đường 40-75 

tuổi kèm nguy cơ tim mạch cao. Bệnh nh}n nên được tiếp tục dùng sau 75 tuổi. 

Nếu trước đó chưa dùng, khởi trị với statin hoạt lực trung bình cho người trên 

75 tuổi. 

 Có thể c}n nhắc phối hợp ezetimibe v{ ức chế PSCK9. Ngo{i kh|ng thể đơn 

dòng ức chế PSCK9, hiện có thêm thuốc sử dụng cơ chế kh|c l{ siRNA đ~ được 

FDA chấp thuận (inclisiran), dựa trên chương trình thử nghiệm ORION. 

 Ức chế SGLT-2 hiện đ~ có đầy đủ bằng chứng dùng ở cả bệnh nh}n suy tim ph}n 

suất tống m|u giảm v{ suy tim ph}n suất tổng m|u bảo tồn. 

Bệnh thận mạn 

 Giảm ngưỡng chức năng thận cho phép dùng ức chế SGLT-2 từ 25 xuống 20 

ml/phút/1.73 m2, dựa trên c|c ph}n tích dưới nhóm từ DAPA-CKD v{ 

EMPEROR cho thấy hiệu quả từ mức n{y, kể cả khi đạm niệu từ bình thường 

đến dưới 200 mg/g creatinine. 

 Finerenone (một thuốc đối kh|ng thụ thể mineralocorticoid không steroid) được 

khuyến c|o thêm v{o ACEVARB ở bệnh nh}n đ|i th|o đường típ 2 có bệnh thận 

mạn v{ đạm niệu chứ không chỉ l{ liệu ph|p thay thế như trước đ}y (dựa trên 

thử nghiệm FIDELIO-DKD). 

Quản lý ĐTĐ ở người lớn tuổi 

 Ngưỡng huyết |p mục tiêu đa số vẫn l{ <130/80 mmHg, trừ khi bệnh nh}n ở tình 

trạng sức khỏe rất kém hoặc phức tạp (<140/90 mmHg). 

 T|ch riêng hai thuật ngữ: Deintensification/Deprescribing (nới lỏng): nới lỏng 

mục tiêu điều trị thông qua việc giảm liều, giảm tần suất dùng thuốc hoặc ngưng 

thuốc; Simplification (đơn giản hóa): giảm thiểu sự phức tạp của ph|c đồ điều trị 

như dùng ít lần hơn, đo đường huyết ít lần hơn, giảm c|c công thức tính to|n 

phức tạp (sliding scale hoặc tỉ số insulin-carbohydrate), giảm liều insulin. 

Nguồn: https://diabetesjournals.org 
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