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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVD Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2018 

V/v cung cấp thông tin liên quan đến 

ADR của các thuốc chứa chymotrypsin 

(alpha-chymotrypsin) 

 

   

 

Kính gửi:   

- Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc;  

- Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Tỉnh; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- TTYT Vietsovpetro; 

- Các Phòng khám đa khoa. 
 

 

Sở Y tế nhận được công văn số 11615/QLD-TT  ngày 21/6/2018 của Cục 

Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứa 

chymotrypsin. 

Theo thông tin của Cục Quản lý Dược, trong quá trình tập hợp và phân tích 

dữ liệu về báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh; Trung tâm Quốc gia về 

Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI&ADR 

Quốc gia) nhận thấy có sự gia tăng rất lớn các báo cáo về phản ứng có hại; trong 

đó, có nhiều báo cáo nghiêm trọng liên quan đến các chế phẩm khác nhau của 

hoạt chất chymotrypsin tại Việt Nam. 

Để đảm bảo sử dụng các thuốc chứa chymotrypsin đường tiêm an toàn, 

hợp lý; Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai, thực hiện như sau:  

- Tuân thủ chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, liều dùng của thuốc; chú 

ý tương tác thuốc khi kê đơn thuốc có chứa chymotrypsin đường tiêm. 

- Chỉ sử dụng thuốc sau khi đã khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân; 

tránh sử dụng thuốc tiêm có chứa chymotrypsin cho những đối tượng bệnh nhân 

có nguy cơ cao xảy ra ADR (phản vệ, sốc phản vệ). 

- Tăng cường tuân thủ quy trình tiêm thuốc có chứa chymotrypsin. 

- Phối hợp các đơn vị kinh doanh thuốc có bán hoạt chất chymotrypsin 

đường tiêm, cảnh báo, tăng cường theo dõi, phát hiện và xử trí các trường hợp 

xảy ra phản ứng có hại của thuốc này (nếu có); gửi báo cáo phản ứng có hại của 

thuốc về Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại 
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của thuốc TP. Hồ Chí Minh (201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh) hoặc 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, TP. Hà Nội). 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. 

Gửi kèm công văn số 11615/QLD-ĐK ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý 

Dược./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Phòng KH-TC (bộ phận CNTT); 

- TTKNDP-MP, T4G; 

- TT ĐD TB&NCC Long Đất; 

- TTXH/TTGD LĐXH; 

Lưu: VT, NVD. 

                GIÁM ĐỐC 
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