
Biệt Dược Và Các Thuốc Cùng Hoạt Chất Trong Điều Trị Ung Thư 

Tp.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2012, Sanofi tài trợ hội thảo khoa học chuyên đề “Biệt dược và các thuốc cùng 
hoạt chất trong điều trị ung thư – các vấn đề lâm sàng” do Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM tổ chức với sự tham gia 
của 130 bác sĩ, dược sĩ. 

 

“Chủ tọa - BS. CK2. Phạm Xuân Dũng - Phó GĐ BV Ung Bướu Tp.HCM phát biểu khai mạc hội thảo” 

Trong hội thảo, GS. TS. Atholl Johnston, Giáo sư Dược lý học lâm sàng, Trường Y – Nha Khoa Barts and The London, 
Đại học London, Vương quốc Anh, trình bày báo cáo với chủ đề “Hiệu quả và độ an toàn của việc sử dụng thuốc 
biệt dược và thuốc generic trong điều trị ung thư”. 



 

GS.TS. Atholl Johnston - GS Dược lý học lâm sàng, Trường Y – Nha Khoa Barts and The London, Đại học London trình bày báo cáo” 

Theo GS. Johnston, việc sử dụng thuốc generic trong điều trị ung thư giúp giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân; tuy 
nhiên, một số thuốc generic không đạt chỉ tiêu về hàm lượng hoạt chất, hoặc chứa lượng tạp chất cao quá mức 
cho phép nên có thể gây nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và sức khỏe bệnh nhân. Do đó, 
việc lựa chọn thuốc gốc hay thuốc generic trong điều trị ung thư nên được cân nhắc kỹ lưỡng. 

Cùng tham gia báo cáo, TS.BS. Vũ Văn Vũ, Trưởng khoa Nội 1 – BV Ung Bướu, trình bày về các khía cạnh lâm sàng 
của việc sử dụng thuốc generic thay thế thuốc gốc cho bệnh nhân ung thư. 



 

“TS.BS. Vũ Văn Vũ - Trưởng khoa Nội 1, BV Ung Bướu trình bày báo cáo” 

Theo TS. Vũ, việc sử dụng thuốc kém chất lượng và không hiệu quả sẽ làm mất đi cơ hội sống còn của bệnh nhân. 
TS. Vũ cho biết thuốc generic là một thực tế hiện hữu; tuy nhiên, do không có các nghiên cứu lâm sàng đầy đủ về 
tương đương điều trị so với thuốc gốc nên hiệu quả của một số thuốc generic là điều các nhà chuyên môn cần 
quan tâm khi lựa chọn thuốc trong điều trị ung thư. 


