
Cảnh giác dược (pharmacovigilance) là gì? 
Cảnh giác dược là quá trình giám sát sự an toàn của thuốc. Nói 

cách khác, đó là nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc, và làm thế 

nào để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu chúng. Nó cũng được gọi là 

pharmakon hoặc vigilare. 

An toàn thuốc 

Cảnh giác dược là quá trình theo dõi, thử nghiệm và phân tích tính 

an toàn của thuốc. Nó là một thành phần thiết yếu của các quy 

trình quản lý an toàn thuốc. Mục tiêu là đảm bảo hiệu quả và an 

toàn của thuốc. 

An toàn thuốc là một chức năng quan trọng trong các giai đoạn 

phát triển và tiếp thị thuốc. Điều này đạt được thông qua thử 

nghiệm và phân tích dữ liệu tác dụng phụ được tạo ra trong các 

thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng. Tuy nhiên, các thử nghiệm 

an toàn sau khi phê duyệt có thể cung cấp thêm thông tin về những 

rủi ro liên quan đến việc sử dụng một loại thuốc mới. 

Cảnh giác dược cũng giám sát chất lượng thuốc và nhà sản xuất. 

Đây là một cách tiếp cận chủ động và khoa học để giảm nguy cơ 

tác dụng xấu do thuốc gây ra. Tác dụng phụ có thể đe dọa tính 

mạng. Vì lý do này, điều quan trọng là phải tích  hợp cảnh giác 

dược vào thực hành hàng ngày.  

Lĩnh vực này được chia thành bốn ngành phụ. Chúng bao gồm 

giám sát thuốc, giám sát, quản lý dữ liệu và giám sát sau thị 

trường. Mỗi ngành học này là cần thiết để đánh giá toàn bộ tiềm 

năng của một loại thuốc. 

Thuật ngữ cảnh giác dược được sử dụng lần đầu tiên vào những 

năm 1960 sau một thảm kịch thuốc liên quan đến thalidomide. Vụ 

việc đã dẫn đến một sự thay đổi trong luật liên quan đến thử 

nghiệm thuốc. Do đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 

Kỳ (FDA) đã ban hành hướng dẫn cho các cơ quan nghiên cứu thị 

trường về việc báo cáo các phản ứng bất lợi.  



Ngày nay, lĩnh vực cảnh giác dược đã mở rộng để kết hợp các lĩnh 

vực khác như chương trình hỗ trợ bệnh nhân, quản lý dữ liệu và 

sự tham gia của cộng đồng. Một trong những chức năng cơ bản 

nhất của một công ty khoa học đời sống là đảm bảo an toàn cho 

các sản phẩm của mình. 

Cảnh giác dược là một phương tiện hiệu quả để giảm thiểu rủi ro 

của các sản phẩm thuốc. Điều quan trọng là phải đánh giá tất cả 

các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc phát triển một loại thuốc mới. 

Trong giai đoạn thử nghiệm, các loại thuốc trải qua thử nghiệm rộng 

rãi trên động vật và con người. Khi có kết quả của các thử nghiệm 

này, dữ liệu được phân tích bằng các kỹ thuật thống kê tiên tiến. 

Mục tiêu của cảnh giác dược là bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vì các 

loại thuốc mới được sử dụng bởi một dân số lớn hơn, điều quan 

trọng là phải xác định, báo cáo và giảm thiểu rủi ro liên quan đến 

việc sử dụng chúng. Để đạt được mục tiêu này, các nhà sản xuất 

phải tiến hành các thử nghiệm lâm sàng và tham gia vào các vấn 

đề pháp lý. 

Mặt khác, An toàn thuốc là một phương pháp chi tiết và phản ứng 

hơn để đánh giá rủi ro của thuốc. Dữ liệu từ các nghiên cứu an 

toàn trước và sau khi đưa ra thị trường được thu  thập và đánh giá 

bởi các cơ quan quản lý. 

Giám sát an toàn 

Cảnh giác dược (PV) là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhằm 

giảm thiểu nguy cơ tác dụng phụ, chẳng hạn như những tác dụng 

phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm thuốc. Nó là một thành 

phần quan trọng của quy định thuốc và thực hành lâm sàng.  

Có một số phương pháp để theo dõi sự an toàn trong quá trình 

cảnh giác dược. Mục tiêu chính của một hệ thống cảnh giác dược 

thành công là xác định và báo cáo các phản ứng bất lợi của thuốc 

(ADR) và điều tra chúng. Các quy trình này đòi hỏi trình độ chuyên 

môn và nguồn lực cao. Họ cũng cần được phối hợp với một loạt 

các bên liên quan. 



Giám sát sau tiếp thị là một trong những khía cạnh quan trọng nhất 

của kế hoạch cảnh giác dược toàn diện. Nó được thiết kế để phát 

hiện ADR mới hoặc chưa biết trước đây. Điều này có thể l iên quan 

đến cả các công ty dược phẩm và các chuyên gia y tế.  

Trong quá trình phê duyệt thuốc, EMA phải lập Kế hoạch Quản lý 

Rủi ro (RMP). Nó cung cấp một cơ sở cho các hoạt động cảnh giác 

dược và giảm thiểu rủi ro. RMP nên bao gồm một danh sách các 

rủi ro tiềm ẩn và tóm tắt các rủi ro thuốc quan trọng.  

Thuốc có vòng đời phức tạp. Ngoài các nghiên cứu tiền tiếp thị, họ 

còn trải qua các thử nghiệm lâm sàng khác nhau. Trong các thử 

nghiệm này, các bác sĩ kiểm tra thuốc để xác định độ an toàn của 

chúng. Các tác dụng phụ được báo cáo cho chính quyền.  

Các sản phẩm thuốc được giám sát ở cấp quốc gia và quốc tế. Một 

số loại thuốc có thể được theo dõi chặt chẽ hơn những loại khác. 

Ví dụ, các loại thuốc được phân loại là có hình tam giác màu đen 

thường được theo dõi chặt chẽ hơn. Nhiều thỏa thuận song 

phương đã được thiết lập giữa Bộ Y tế Canada và các cơ quan 

nước ngoài để giám sát các loại thuốc này.  

Báo cáo sự kiện bất lợi là bắt buộc. Dữ liệu phải được thu thập và 

truyền đến các cơ quan thích hợp trong một số khung thời gian 

nhất định. Các nhà chức trách có thể yêu cầu điều tra thêm hoặc 

thậm chí là một nghiên cứu chính thức.  

Có nhiều quy trình quy định khác nhau tồn tại để cập nhật thông tin 

sản phẩm, thực hiện các biện pháp an toàn khác và tiến hành giám 

sát hậu mãi. Hướng dẫn giám sát cho các trường hợp chung 

thường dựa trên phương pháp SPRT, trong khi hướng dẫn giám 

sát cho các trường hợp cụ thể dựa trên phương pháp TS.  

An toàn sau tiếp thị liên quan đến tất cả các bên liên quan, bao 

gồm các công ty dược phẩm, bệnh nhân, cơ quan quản lý và 

chuyên gia y tế. Giáo dục các chuyên gia y tế về tầm quan trọng 

của cảnh giác dược có thể cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và 

chất lượng thực hành lâm sàng. 



Ngăn ngừa tác dụng phụ 

Cảnh giác dược là một ngành khoa học theo dõi và phân tích sự an 

toàn của thuốc. Nó tập trung vào việc ngăn ngừa các tác dụng phụ 

và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.  

Phản ứng bất lợi của thuốc là một trong những nguyên nhân phổ 

biến nhất gây bệnh và tử vong trên toàn thế giới. Ngoài ra, chúng 

có thể gây ra chi phí kinh tế đáng kể cho hệ thống chăm sóc sức 

khỏe và toàn xã hội. 

Báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc là nguồn thông tin chính cho 

các hoạt động cảnh giác dược. Việc báo cáo các sự cố này là bắt 

buộc để đáp ứng các yêu cầu cảnh giác dược theo quy định.  

Một phản ứng bất lợi của thuốc được Tổ chức Y tế Thế giới định 

nghĩa là một sự xuất hiện có hại, có khả năng nghiêm trọng có thể 

xảy ra khi sử dụng thuốc. Những phản ứng bất lợi này có thể dẫn 

đến nhập viện, bệnh kéo dài và tàn tật vĩnh viễn. Chúng cũng có thể 

là kết quả của việc sử dụng thuốc đúng cách hoặc không đúng cách.  

Trong suốt vòng đời của một loại thuốc, cảnh giác dược giúp đảm 

bảo rằng bệnh nhân và công chúng không phải đối mặt với rủi ro. 

Cụ thể, nó liên quan đến việc phân tích các báo cáo của bệnh nhân 

về các tác dụng phụ để xác định xem các tác dụng có liên quan đến 

thuốc hay không và nếu có, liệu chúng có nguy hiểm hay không.  

Phát hiện và ngăn ngừa các tác dụng phụ thông qua cảnh giác 

dược có thể là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, giao tiếp hiệu quả 

có thể giúp ngăn ngừa rủi ro liên quan đến các loại thuốc cụ  thể. 

Thuốc có một lịch sử lâu dài góp phần ngăn ngừa bệnh tật. Trong 

những năm qua, vắc-xin đã thay đổi phương pháp điều trị. Tuy 

nhiên, các tác dụng phụ nghiêm trọng, chẳng hạn như dị tật bẩm 

sinh, có thể đe dọa tính mạng. 

Sự an toàn của thuốc là một vấn đề quan trọng đối với tất cả các 

xã hội. WHO khuyến nghị các chính phủ nâng cao năng lực thực 

hiện cảnh giác dược. Điều này được thực hiện thông qua đào tạo, 

tài liệu giáo dục và hợp tác với các đối tác địa phương.  



Dược phẩm trải qua thử nghiệm rộng rãi trên người trong các thử 

nghiệm lâm sàng. Sau khi hoàn thành thử nghiệm thành công, 

những kết quả này được phân tích để xác định xem sản phẩm có 

an toàn hay không. Ngoài các thử nghiệm lâm sàng, cảnh giác 

dược có thể được tiến hành thông qua các nghiên cứu trong phòng 

thí nghiệm hoặc thông qua các phương pháp thực nghiệm.  

Sự cảnh giác dược của thuốc là một phần thiết yếu của hệ thống 

chăm sóc sức khỏe. Hàng ngàn chuyên gia làm việc để đảm bảo 

rằng sự an toàn của bệnh nhân không bị tổn hại.  

Đầu tư vào cảnh giác dược là một khoản đầu tư thông minh cho hệ 

thống chăm sóc sức khỏe. Nó giúp đảm bảo rằng các nhà sản xuất 

đưa ra lựa chọn đúng đắn trong việc phát triển thuốc, và góp phần 

bảo vệ công chúng. 

Các tổ chức liên quan đến cảnh giác dược  

Cảnh giác dược là khoa học giám sát sự an toàn của thuốc. Nó rất 

cần thiết trong sản xuất thuốc vì nó đảm bảo kiểm tra nghiêm ngặt 

và sử dụng thuốc an toàn. 

Bên cạnh các nghĩa vụ pháp lý, cảnh giác dược cũng góp phần vào 

sức khỏe cộng đồng bằng cách thúc đẩy sử dụng thuốc an toàn. 

Điều này rất quan trọng vì một tác dụng phụ nghiêm trọng có thể 

dẫn đến nhập viện hoặc tử vong. 

Trong môi trường y tế phức tạp ngày nay, điều quan trọng là phải có 

một chương trình cảnh giác dược mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này 

không dễ dàng. Các công ty dược phẩm cần đưa ra quyết định thông 

minh về nhu cầu dữ liệu và công nghệ của họ. Do đó, họ sẽ cần áp 

dụng các công cụ nâng cao để xử lý và phân tích dữ liệu của mình.  

Cảnh giác dược là một lĩnh vực đa ngành, bao gồm việc thu thập, 

phân tích và báo cáo dữ liệu về các tác dụng phụ liên quan đến 

thuốc. Điều này đòi hỏi quản lý lành nghề. Công nghệ được sử 

dụng trong cảnh giác dược có thể làm tăng hiệu quả của nhiệm vụ 

này. Bằng cách tự động hóa các khía cạnh nhất định của cảnh giác 

dược, chi phí thực hiện các nhiệm vụ này có thể được giảm bớt.  



Mặc dù tầm quan trọng của cảnh giác dược, hầu hết các chuyên 

gia chăm sóc sức khỏe có trình độ kiến thức và kinh nghiệm thấp. 

Do đó, việc truyền thông và đào tạo hiệu quả là cần thiết để giúp 

họ thực hiện một hệ thống Pv hiệu quả. 

Hệ thống cảnh giác dược đang đạt được chỗ đứng ở các nước đang 

phát triển. Sự tham gia ngày càng tăng của các quốc gia này là một 

dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, các hệ thống này sẽ cần phải được 

điều chỉnh để xử lý khối lượng lớn dữ liệu. Họ sẽ cần cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật số mới để thu thập và tổng hợp dữ liệu từ bệnh nhân.  

Với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, một bước thay đổi là 

có thể trong các chương trình cảnh giác dược. Thông tin chi tiết 

mới có thể được rút ra từ dữ liệu sức khỏe do bệnh nhân tạo ra. 

Chúng có thể bao gồm các chỉ số chất lượng cuộc sống và chúng 

có thể được kết hợp với các bộ dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe. 

Công nghệ cảnh giác dược cũng có thể giúp giảm gánh nặng cho 

nguồn nhân lực. Ví dụ, việc tự động hóa việc nhập dữ liệu lặp đi 

lặp lại và thủ công có thể giải phóng các nguồn lực để chủ động 

xác định và đánh giá rủi ro. Sử dụng kỹ thuật khai thác dữ liệu, các 

ngành công nghiệp dược phẩm có thể trích xuất thông tin từ cơ sở 

dữ liệu cảnh giác dược. 

Ngoài ra, việc sử dụng dữ liệu lớn có thể làm giảm mức độ nghiêm 

trọng của ADR. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp ung 

thư mới, vì việc giảm quy định của một loại thuốc ổn định trước đó 

có thể dẫn đến một dạng bệnh nhanh chóng và tiến triển.  


