
 

Kính gửi: Các khoa lâm sàng trực thuộc bệnh viện 

 

- Căn cứ công văn số 1158/KCB-QLCL ngày 05/12/2023 của Cục Quản lý 

Khám chữa bệnh v/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 

- Căn cứ Điểm tin cảnh giác dược của Trung tâm DI&ADR Quốc gia v/v nguy 

cơ viêm gan và bệnh lý não liên quan đến ceftriaxon 

- Hội Đồng Thuốc và điều trị Bệnh viện Tân Bình khuyến cáo đến các y, bác sĩ 

như sau:   

 Tờ thông tin sản phẩm (PI) của ceftriaxon vừa cập nhật cảnh báo liên quan đến 

bệnh lý não, đặc biệt ở người cao tuổi bị suy thận hoặc rối loạn hệ thần kinh 

trung ương. Viêm gan cũng là một biến cố bất lợi tiềm tàng của ceftriaxon. 

 Các biến cố bất lợi trên có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân, do 

đó, bác sĩ kê đơn cần nhận thức được về các nguy cơ này. 

 Các trường hợp bệnh lý não đặc biệt liên quan đến người cao tuổi bị suy thận 

nặng hoặc rối loạn hệ thần kinh trung ương đã được báo cáo. Vì vậy, nếu nghi 

ngờ bệnh nhân bị bệnh lý não, cân nhắc ngừng sử dụng thuốc. 

Trên đây là khuyến cáo về việc sử dụng Ceftriaxon cho bệnh nhân. Đề nghị các 

y bác sĩ khoa lâm sàng lưu ý khi sử dụng thuốc để đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc 

hợp lý, an toàn và hiệu quả. 
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