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ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC THẾ GIỚI 

DAV: Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng 

sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon 

Ngày 24/5/2021, Cục Quản lý Dược có công văn số 5785/QLD-ĐK về việc cung cấp 

thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon 

  

          Theo đó, Cục Quản lý Dược cung cấp đến các đơn vị thông tin liên quan đến tính 

an toàn của kháng sinh nhóm quinolon và fluoroquinolon liên quan đến: Nguy cơ hạ 

đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần, thông tin ngừng cấp 

phép lưu hành các kháng sinh quinolon và giới hạn sử dụng các kháng sinh 

fluoroquinolon từ Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu do các nguy cơ tác dụng bất 

lợi nghiêm trọng, gây tàn tật và không hồi phục nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ. 

          Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị 

thực hiện các nội dung như sau: 

 Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế: 

1. Thông báo cho các cán bộ y tế tại cơ sở của mình các thông tin liên quan đến 

tính an toàn, hiệu quả của kháng sinh nhóm quinolon và fluoroquinolon nêu trên.  

2. Tăng cường theo dõi, phát hiện, xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của 

các thuốc nêu trên (nếu có) và gửi báo cáo phản ứng có hại của thuốc về: Trung 

tâm quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (13- 15 

Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Trung tâm khu vực về thông 

tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc TP. Hồ Chí Minh (201B Nguyễn 

Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) theo mẫu báo cáo phản ứng có hại của 

thuốc được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011. 

 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Thông báo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược trên 

địa bàn các thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của kháng sinh nhóm 

quinolon và fluoroquinolon nêu trên. 
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2. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường theo dõi, 

phát hiện, xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của các thuốc nêu trên 

(nếu có) và gửi báo cáo phản ứng có hại theo nội dung tại Mục 1.2 công văn này. 

 

 

Thuốc sử dụng tại bệnh viện 

DS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

Nguồn: Trung tâm DI & ADR Quốc gia 

http://canhgiacduoc.org.vn/Thongtinthuoc/TinYDuoc/1932/DAV-Cong-van-5785-QLD-

DK-ve-viec-cung-cap-thong-tin-lien-quan-den-tinh-an-toan-cua-khang-sinh-nhom-

quinolon-fluoroquinolon.htm 
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