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ĐIỂM TIN 

1. Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc 

Ngày 17 tháng 2 năm 2022, Cục Trưởng Cục Quản Lý 

Dược ban hành Quyết định 69/QĐ-QLD về việc ban 

hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp 

giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 174 

03 thuốc gồm: 

- Molravir 400 (Molnupiravir 400mg); Hộp 1, 2, 5 

vỉ × 10 viên; SĐK: VD3-166-22. 

- Movinavir (Molnupiravir 200mg); Hộp 10 vỉ × 10 

viên; SĐK: VD3-167-22. 

- Molnupiravir Stella 400mg (Molnupiravir 400mg); 

Hộp 1, 2 vỉ × 10 viên; VD3-168-22. 

Ban hành kèm theo Quyết định này: 

- Phụ lục 1: Danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước 

được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu 

lực 03 năm – đợt 174. 

- Phụ lục 2: Trách nhiệm của cơ sở sản xuất và cơ 

sở đăng ký phải thực hiện để đảm bảo chất lượng, 

an toàn, hiệu quả của thuốc. 

- Phụ lục 3: Tờ hướng dẫn sử dụng đã được hội 

đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phê duyệt. 

 (Nguồn: canhgiacduoc.org.vn) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yUxM5b4EX_DkUejwnhqw492AvcCiXcsa/view
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2. Bộ Y tế: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-

19 lần thứ 8 

Ngày 28/1/2022, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị Covid-19 theo quyết định số 250/QĐ-

BYT. 

Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị Covid-19” thay thế “Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị Covid-19” ban hành kèm theo Quyết 

định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 và Quyết 

định số 5666/QĐ-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm 

của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ban 

hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 

06/10/2021. 

 (Nguồn: canhgiacduoc.org.vn) 

 

3. FDA rút ngắn khoảng thời gian tiêm liều tăng 

cường vắc xin Moderna Covid-19 xuống 5 tháng 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

(FDA) đã sửa đổi giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) 

đối với vắc xin Moderna Covid-19 nhằm rút ngắn thời 

gian tiêm liều tăng cường xuống ít nhất 5 tháng kể từ 

khi hoàn thành đợt tiêm chủng chính trên những người 

từ 18 tuổi trở lên. 

Peter Marks, MD, Ph.D., giám đốc Trung tâm Nghiên 

cứu và Đánh giá Sinh học của FDA, cho biết: “Biến 

thể omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn so với chủng 

virus SARS-CoV-2 ban đầu và các biến thể khác đã 

http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/250_QD-BYT_502064.pdf
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xuất hiện. Tiêm phòng là cách bảo vệ tốt nhất để 

chống lại COVID-19, bao gồm các biến thể đang lưu 

hành. Việc rút ngắn khoảng thời gian từ khi hoàn 

thành đợt tiêm chủng chính đến khi tiêm liều tăng 

cường có thể giúp giảm khả năng hệ miễn dịch bị suy 

yếu. Hành động này cũng mang lại sự nhất quán về 

thời gian tiêm liều tăng cường giữa các vắc xin mRNA 

hiện có. Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người đi 

tiêm chủng – không bao giờ là quá muộn để bạn tiêm 

vắc xin hoặc tiêm liều tăng cường Covid-19 ”. 

Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) sửa đổi đã được 

cấp cho ModernaTx Inc. 

(Nguồn: www.fda.gov) 

 

4. EMA: PRAC đang ra soát các trường hợp bất 

thường kinh nguyệt liên quan đến vắc xin Covid-19 

mRNA 

Theo các báo cáo tự nguyện về rối loạn kinh nguyệt 

liên quan đến vắc xin và các phát hiện từ y văn, Ủy 

ban đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) quyết 

định đánh giá thêm về tình trạng kinh nguyệt nhiều 

hoặc vô kinh sau tiêm chủng. 

Rối loạn kinh nguyệt rất phổ biến và có thể xảy ra sau 

một loạt bệnh lý tiềm ẩn cũng như do căng thẳng và 

mệt mỏi. Tình trạng này cũng được báo cáo sau nhiễm 

Covid-19. Kinh nguyệt ra nhiều có thể được định 

nghĩa là chảy máu nhiều hơn có thể ảnh hưởng đến 

chất lượng cuộc sống về thể chất, xã hội, tình cảm và 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-shortens-interval-booster-dose-moderna-covid-19-vaccine-five-months
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-shortens-interval-booster-dose-moderna-covid-19-vaccine-five-months
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vật chất của người mắc. Vô kinh được định nghĩa là 

không có kinh nguyệt trong 3 tháng liên tiếp trở lại. 

Sau khi xem xét các bằng chứng hiện có, PRAC quyết 

định đánh giá sâu hơn tất cả dữ liệu, bao gồm các báo 

cáo tự nguyện, các thử nghiệm lâm sàng và tài liệu y 

văn đã công bố. 

Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu có mối liên hệ 

nhân quả nào giữa vắc xin Covid-19 và tình trạng kinh 

nguyệt ra nhiều hoặc vô kinh hay không. Không có 

bằng chứng cho thấy vắc xin Covid-19 ảnh hưởng đến 

khả năng sinh sản. 

Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA) sẽ công 

bố khi có thêm thông tin. 

(Nguồn: canhgiacduoc.org.vn) 

 

5. EMA: PRAC khuyến cáo ngừng lưu hành dịch 

truyền HES (hydroxyethyl-starch) 

Ngày 11/2/2022, PRAC vừa  khuyến cáo đình chỉ giấy 

phép lưu hành của dịch truyền chứa hydroxyethyl-

starch (HES) trên toàn Châu Âu. Các chế phẩm này 

được cấp phép sử dụng trong trường hợp thay thế 

huyết thương sau khi mất máu cấp tính.  

Giấy phép lưu hành các chế phẩm dịch truyền HES 

đang được khuyến cáo đình chỉ vì nguy cơ tổn thương 

thận và tử vong ở một nhóm bệnh nhân, bao gồm bệnh 

nhân nặng và bệnh nhân sepsis 

Mặc dù chống chỉ định và các cảnh báo được đưa ra 

năm 2013 và một số biện pháp bổ sung được đưa ra 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2113/PRAC-dang-ra-soat-cac-truong-hop-bat-thuong-kinh-nguyet-lien-quan-den-vaccin-COVID-19-mRNA.htm
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năm 2018, nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc mới 

nhất chỉ ra rằng dịch truyền HES vẫn tiêp tục được sử 

dụng không theo khuyến cáo trong Tờ thông tin sản 

phẩm, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm 

trọng cho một nhóm bệnh nhân. 

Do không có biện pháp khác khả thi và hiệu quả nhằm 

giảm thiểu nguy cơ, EMA đang khuyên cáo ngừng sử 

dụng dịch truyền HES trên thị trường Châu Âu để bảo 

vệ sức khỏe người bệnh. 

Các phương pháp điều trị thay thế sẵn có khác nên 

được lựa chọn theo các Hướng dẫn lâm sàng. 

 (Nguồn: canhgiacduoc.org.vn) 

 

6. Ra mắt công cụ tra cứu điện tử Tương Tác Thuốc 

Chống Chỉ Định 

Theo Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 

của Bộ Y tế, Bộ cơ sở dữ liệu tương tác thuốc chống 

chỉ định là sản phẩm chuyên môn được biên soạn với 

rất nhiều tâm huyết và nỗ lực của Trung tâm DI & 

ADR Quốc gia, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh cùng các ý kiến đóng góp 

quý báu từ nhiều chuyên gia dược lâm sàng của các 

trường đại học y dược và bệnh viện lớn trong cả nước. 

Đồng hành với xây dựng nội dung chuyên môn, Trung 

tâm DI & ADR Quốc gia cũng phối hợp với Trung 

tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin Y tế - Cục Công 

nghệ Thông tin, Bộ Y tế xây dựng bộ công cụ tra cứu 

điện tử này để hỗ trợ cán bộ y tế tra cứu nhanh tương 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2110/EMA-PRAC-khuyen-cao-ngung-luu-hanh-dich-truyen-HES.htm
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tác thuốc. Công cụ điện tử cho phép tra cứu nhanh 

toàn bộ tương tác chống chỉ định của 1 hoạt chất bất 

kỳ hoặc duyệt đơn kiểm tra tương tác thuốc chống chỉ 

định giữa các thuốc trong đơn. Quý đồng nghiệp có 

thể tham khảo hướng dẫn tra cứu bộ công cụ điện tử 

theo đường link: 

 https://tuongtacthuoc.ehealth.gov.vn/Content/HDSD/i

ndex.html 

 (Nguồn: canhgiacduoc.org.vn)  

 

7. Danh mục Tương Tác Thuốc Chống Chỉ Định 

Căn cứ Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30 tháng 

12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực 

hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ vào danh mục thuốc trúng thầu tại bệnh viện Y 

học cổ truyền – Phục hồi chức năng. 

Đơn vị Thông Tin Thuốc lập Danh mục tương tác 

thuốc chống chỉ định theo từng hoạt chất xuất hiện 

trong danh mục thuốc tại bệnh viện. 

https://tuongtacthuoc.ehealth.gov.vn/Content/HDSD/index.html
https://tuongtacthuoc.ehealth.gov.vn/Content/HDSD/index.html
http://canhgiacduoc.org.vn/GioiThieuChung/TrangTinHoatDong/2102/CongcuTTT.htm?fbclid=IwAR33p3EAM6U_3tHqLx4VoWnVd66YHciGCohZo7YY19TxWUPspzQhzHsGY74
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DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

THEO TỪNG HOẠT CHẤT XUẤT HIỆN TRONG DANH 

MỤC THUỐC TẠI BỆNH VIỆN 

STT Hoạt chất 1 Hoạt chất 2 Hậu quả 

1 

Atropin Kali clorid 

(dạng uống giải 

phóng kéo dài) 

Tăng nguy cơ loét tiêu hóa 

2 

Ceftriaxon Các sản phẩm 

thuốc dạng calci 

hoặc dung dịch 

thuốc chứa calci 

(Calci gluconat, 

calci clorid, dung 

dịch nuôi dưỡng 

chứa calci, ringer 

lactat…) 

Tạo kết tủa tại phổi và thận, 

có thể dẫn đến tử vong ở trẻ 

sơ sinh 

3 

Clarithromycin Colchicin Tăng nồng độ colchicin trong 

huyết thanh, tăng nguy cơ tác 

dụng độc tính (tiêu chảy, 

nôn, đau bụng, sốt, xuất 

huyết, giảm cả ba dòng tế 

bào máu, các dấu hiệu độc 

tính trên cơ như đau cơ, mỏi 

cơ hoặc yếu cơ, nước tiểu 

sẫm màu, dị cảm, trường hợp 

nặng có thể gây suy đa tạng 

và tử vong). 

4 

Hyoscin 

butylbromid 

Kali clorid 

(dạng uống giải 

phóng kéo dài) 

Tăng nguy cơ loét tiêu hóa 
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QUẢN LÝ SỬ DỤNG THUỐC 

“Béo phì hay thừa cân có nguy cơ cho đái tháo đường 

thai kì không ? hiệu quả và an toàn của metformin 

cho đái tháo đường thai kì ở phụ nữ có thai” 

I. TỔNG QUAN 

1/ Đái Tháo Đường (ĐTĐ) là gì? [1] 

Đái Tháo Đường là một căn bệnh mãn tính xảy ra hoặc 

khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin hoặc khi cơ thể 

không thể sử dụng hiệu quả insulin mà nó tạo ra.  

Insulin là một loại hoóc môn điều hòa lượng đường trong 

máu. Tăng đường huyết, hoặc tăng lượng đường trong 

máu, là một tác dụng phổ biến của bệnh tiểu đường 

không được kiểm soát và theo thời gian dẫn đến thiệt hại 

nghiêm trọng cho nhiều hệ thống của cơ thể, đặc biệt là 

các dây thần kinh và mạch máu. 

Có các loại ĐTĐ : 

- Đái tháo đường type 1. 

- Đái tháo đường type 2. 

- Đái tháo đường thai kỳ. 

- Đái tháo đường do nguyên nhân khác.  

2/ Dịch tể học của ĐTĐ 

Theo WHO:  

- 422 triệu người lớn bị tiểu đường. 

- Năm 2015, ước tính khoảng 1,6 triệu ca tử vong 

do bệnh tiểu đường gây ra. 2,2 triệu ca tử vong 

khác là do đường huyết cao trong năm 2012.  
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Các báo cáo ở Việt Nam: 

- Theo kết quả điều tra dịch tế học bệnh đái tháo 

đường toàn quốc năm 2012 do Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương tiến hành: 

- Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường trên toàn quốc ở 

người trưởng thành là 5,42%. 

- Tỷ lệ đái tháo đường chưa được chẩn đoán trong 

cộng đồng là 63,6%.  

- Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường tăng dần theo 

nhóm tuổi, cụ thể là 1,7% ở nhóm tuổi từ 30 - 39; 

3,7 ở nhóm 40- 49; 7,5% ở nhóm tuổi từ 50- 59 

và 9,9% ở nhóm tuổi từ 60-69. 
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3/ Vậy Đái tháo đường thai kỳ (GDM) là gì? [2] 

Phụ nữ mang thai chưa bao giờ bị tiểu đường trước đây 

nhưng có mức đường huyết cao trong khi mang thai được 

cho là có bệnh tiểu đường thai kỳ. 

Bệnh tiểu đường thai nghén bắt đầu khi cơ thể bạn không 

thể sản xuất và sử dụng tất cả insulin cần thiết cho thai 

kỳ. Nếu không có đủ insulin, glucose không thể rời khỏi 

máu và được thay đổi thành năng lượng. Glucose tích tụ 

trong máu đến mức cao. Điều này được gọi là tăng đường 

huyết. 

Bệnh tiểu đường thai nghén ảnh hưởng đến người mẹ vào 

cuối thai kỳ, sau khi cơ thể của em bé được hình thành, 

nhưng trong khi em bé đang phát triển. Bởi vì điều này, 
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bệnh tiểu đường thai kỳ không gây ra các loại khuyết tật 

bẩm sinh ở những trẻ có mẹ bị tiểu đường trước khi mang 

thai.Tuy nhiên, bệnh tiểu đường thai kỳ không được điều 

trị hoặc kém kiểm soát có thể làm tổn thương trẻ. 

Khi bị tiểu đường thai kỳ, tuyến tụy sẽ tăng tạo insulin, 

nhưng insulin không làm giảm lượng đường trong máu. 

Mặc dù insulin không đi qua nhau thai, nhưng glucose và 

các chất dinh dưỡng khác thì có đi qua nhau thai → 

lượng đường trong máu của trẻ ở mức cao trong máu. 

Điều này làm cho tuyến tụy của  bé tạo thêm insulin để 

loại bỏ lượng đường trong máu.  

Vì lượng insulin dư thừa do tuyến tụy của em bé tạo nên, 

trẻ sơ sinh có thể có lượng đường trong máu rất thấp khi 

sinh và cũng có nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp cao 

hơn. Trẻ bị thừa insulin trở thành trẻ em có nguy cơ bị 

béo phì và người lớn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 

loại 2.  

4/  Những rủi ro của bệnh đái tháo đường đối với thai 

nhi [3] 

Có một vài nguy cơ sức khỏe tiêu cực tiềm tàng đối với 

em bé khi người mẹ mắc bệnh tiểu đường. 

Mổ tử cung là một tình trạng trong đó em bé của bạn 

phát triển quá lớn do dư thừa insulin qua nhau thai. Một 

em bé lớn có thể làm cho việc sinh đẻ âm đạo trở nên khó 

khăn và làm tăng nguy cơ chấn thương cho em bé trong 

quá trình sinh nở. 

Hạ đường huyết, hoặc đường huyết thấp, có thể phát 

triển ngay sau khi sinh do nồng độ insulin cao. Kiểm soát 
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lượng đường trong máu của bạn có thể giúp giảm nguy 

cơ hạ đường huyết cho em bé của bạn. 

Vàng da là một sự đổi màu vàng của da và mắt và đôi 

khi có thể được quy cho bệnh tiểu đường trong khi mang 

thai. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em của bạn sẽ 

hỗ trợ bạn với một kế hoạch để giảm bớt tình trạng này 

cho trẻ sơ sinh của bạn. 

5/ Điều trị ĐTĐ thai kỳ [4] 

Có rất nhiều nhóm thuốc dùng để điều trị ĐTĐ như 

metformin, sulfonylurea, thiazolidinedione, ức chế DPP-

4, ức chế SGLT2, đồng vận GLP-1, insulin.  

http://americanpregnancy.org/firstyearoflife/newbornjaundice.htm
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II. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 “Béo phì hay thừa cân có nguy cơ cho đái tháo đường 

thai kì không ? hiệu quả và an toàn của metformin 

cho đái tháo đường thai kì ở phụ nữ có thai”  

 

Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị béo phì đang gia 

tăng..Đã có những kết luận cho thấy  béo phì là một nguy 

cơ, biến chứng thành Đái tháo đường thai kì ở những phụ 

nữ mang thai, có nguy cơ cao cần được mổ lấy thai và 

sinh em bé cân nặng cao.  

Những biến chứng này có thể có tác động lớn đến sức 

khỏe của cả mẹ và con, không chỉ trong thời kì mang thai 

mà con sau này trong cuộc sống. 

Nhiều nghiên cứu ở Mỹ và các nơi khác đã báo cáo tăng 

nguy cơ đái tháo đường thai kỳ (GDM) ở những phụ nữ 

thừa cân hoặc béo phì so với phụ nữ có cân nặng hoặc 

phụ nữ bình thường.  

Kết quả cho thấy cân nặng của người mẹ cao có liên quan 

đến nguy cơ GDM cao. [5] 

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, GDM và tăng cân quá 

mức trong thai kì có liên quan với tăng nguy cơ thừa cân 

ở trẻ em và béo phì, ngay cả ở trẻ có cân nặng bình 

thường. [6] 

Như vậy, chúng ta cần phải có những biện pháp giảm cân 

để phòng ngừa GDM bằng việc tập thể dục, một nghiên 

cứu đã cho thấy điều đó. [7] 

Vai trò mới nổi của metformin trong đái tháo đường thai 

kì là một đề tài đang gây tranh cãi và có sự khác biệt 
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trong việc điều trị  GDM so với các thuốc khác. Những 

phát hiện sau đây sẽ đánh giá và cung cấp cho mọi người 

thấy được hiệu quả của metformin. 

Metformin là thuốc uống ở dạng viên nén. Nó được sử 

dụng trong bệnh nhân tiểu đường, để giúp cơ thể sử dụng 

insulin tốt hơn bằng cách tăng mức độ hoạt động của 

insulin. Metformin thường dùng trong ĐTĐ type 2 và 

thai kỳ. Metformin là dạng thuốc phóng thích chậm. [8]  

Một số người lo lắng về việc sử dụng metformin trong và 

sau khi mang thai vì nó đi qua nhau thai.. Việc sử dụng 

metformin là an toàn và sẽ tránh được những rủi ro của 

Đái tháo đường thai kì cho mẹ và bé sau sinh. [9] 

Nghiên cứu của Rowan và cộng sự, một thử nghiệm ngẫu 

nhiên, được tiến hành 751 phụ nữ bị đái tháo đường thai 

kỳ lúc 20 đến 33 tuần tuổi thai để mở điều trị bằng 

metformin (bổ sung insulin nếu cần).  

Trong số 363 phụ nữ được chỉ định dùng metformin, 

92,6% tiếp tục nhận metformin cho đến khi sinh và 

46,3% được bổ sung insulin. Kết quả tổng hợp này ở trẻ 

sơ sinh của phụ nữ được điều trị bằng metformin so với 

những người được điều trị bằng insuli lần luotej là 32% 

và 32.2%  

Dựa vào kết quả trên Rowan và các cộng sự đã rút ra kết 

luận rằng không có sự gia tăng trong các biến chứng chu 

sinh ở phụ nữ được điều trị bằng metformin [10] 

Năm 2007, Moore và các cộng sự của mình cũng tiến 

hành một nghiên cứu Để so sánh kiểm soát đường huyết 

ở phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ (GDM) được điều trị 
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bằng metformin so với insulin [11]. Năm 2009,  Hyer 

cùng các cộng sự cũng có một thử nghiệm tương tự Để so 

sánh kết quả của bà mẹ và trẻ sơ sinh ở phụ nữ bị đái 

tháo đường thai kỳ (GDM) được điều trị bằng metformin 

hoặc insulin. [12] 

Kết quả cho thấy khi tổng hợp các biến chứng sơ sinh, 

không có sự khác biệt giữa phụ nữ được điều trị với 

metformin và những người được điều trị bằng insulin.  

 

III. KẾT LUẬN: 

Qua những thử nghiệm trên, cho thấy Metformin cho 

GDM là một liệu pháp an toàn, hiệu quả và hợp lí. 

Tuy nhiên, qua thử nghiệm còn hạn chế , chưa thể kết 

luận Metformin có hay không có  hiệu quả trong việc 

điều trị GDM ở phụ nữ mang thai kèm béo phì .  

Cần có nhiều thời gian với nhiều thử nghiệm hơn để đánh 

giá hiệu quả Meformin đối với GDM ở phụ nữ mang thai, 

đặc biệt có béo phì. 
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