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THÔNG TIN THUỐC 

Kháng sinh nhóm quinolon và fluoroquinolon 

 

Kính gửi: 

- Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; 

- Ban Chủ nhiệm các khoa/phòng. 

 

 Căn cứ Công văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24/05/2021 của Bộ Y tế - Cục Quản lý 

Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm 

quinolon, fluoroquinolon; 

 Căn cứ Công văn số 1259/SYT-NVD ngày 25/05/2021 của Sở Y tế tỉnh An Giang 

về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, 

fluoroquinolon; 

Đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng Bệnh viện cập nhật thông tin liên quan 

đến tính an toàn của kháng sinh nhóm Quinolon, fluoroquinolon như sau: 

 

TT 
CÁC NGUY 

CƠ 

ĐƢỜNG 

DÙNG 
YÊU CẦU ĐỐI TƢỢNG TÁC HẠI 

1 Hạ đường 

huyết nghiêm 

trọng và ảnh 
hưởng lên sức 

khỏe tâm thần. 

Uống 

hoặc 

Tiêm 
truyền 

Thông tin về các 

tác dụng bất lợi 

cần được thể 
hiện nổi bật hơn 

trên nhãn thuốc 

và nội dung cần 
nhất quán giữa 

các thuốc trong 

nhóm. 

- Người cao tuổi. 

- Bệnh nhân đái tháo đường 

đang điều trị bằng thuốc hoặc 
insulin. 

- Hạ đường huyết nghiêm 

trọng: có thể gây hôn mê 

và đe dọa tính mạng. 

- Ảnh hưởng bất lợi lên 

sức khỏe tâm thần. 

2 Tác dụng bất 

lợi nghiêm 
trọng, gây tàn 

tật và không 

hồi phục. 

Uống, 

tiêm 
truyền 

hoặc hít 

Không sử dụng 

kháng sinh 
Fluoroquinolon 

- Điều trị nhiễm khuẩn có thể 

cải thiện mà không cần điều trị 
hoặc các nhiễm khuẩn không 

nghiêm trọng; 

- Điều trị các nhiễm trùng 
không do vi khuẩn như viêm 

tuyến tiền liệt không do vi 

khuẩn (mạn tính); 

- Dự phòng tiêu chảy khi đi du 
lịch hoặc nhiễm khuẩn đường 

Tác dụng bất lợi nghiêm 

trọng, gây tàn tật và 
không hồi phục. 
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TT 
CÁC NGUY 

CƠ 

ĐƢỜNG 

DÙNG 
YÊU CẦU ĐỐI TƢỢNG TÁC HẠI 

niệu dưới tái phát; 

- Điều trị các nhiễm khuẩn từ 

nhẹ đến trung bình nặng trừ 

khi các kháng sinh được 

khuyến cáo phổ biến khác 
không sử dụng được. 

Tránh sử dụng 
các kháng sinh 

Fluoroquinolon 

- Bệnh nhân có tiền sử dụng 
bất lợi nghiêm trọng với 

fluoroquinolon hoặc quinolon. 

- Người cao tuổi, bệnh nhân có 

bệnh thận, bệnh nhân đã ghép 

tạng hoặc người được điều trị 

bằng corticosteriod. 

Nguy cơ cao tổn thương 
gân. 

3 Đứt hoặc rách 
động mạch 

chủ 

Uống 
hoặc tiêm 

truyền 

Không nên sử 
dụng các kháng 

sinh 

Fluoroquinolom 
ở bệnh nhân có 

nguy cơ cao gặp 

biến cố bất lợi 

trừ khi không có 
biện pháp điều trị 

thay thế 

- Bệnh nhân tắc nghẽn hoặc 
phình động mạch chủ hoặc các 

mạch máu khác; 

- Tăng huyết áp; 

- Các rối loạn gen liên quan 

đến thay đổi mạch máu; 

- Người cao tuổi. 

Nguy cơ đứt và tách 
thành động mạch chủ 

tăng lên trên 2 lần. 

 

Các khoa lâm sàng theo dõi, phát hiện, xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của các 

thuốc nên trên (nếu có) và gửi báo cáo phản ứng có hại của thuốc về Khoa Dược 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. Khoa Dược sẽ tổng hợp các báo cáo để gửi về Trung tâm quốc gia về Thông tin 

thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo 

dõi phản ứng có hại của thuốc Tp. Hồ Chí Minh. 

Vì tính an toàn khi sử dụng thuốc, đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng thông tin để các 

khoa lâm sàng lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: KD. 
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