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Nhằm mục đích kết nối các 

nhân viên y tế, chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm điều 

trị lâm sàng, dược lâm sàng 

và thông tin thuốc. Tạp chí 

nội bộ đã đi qua đươc ba kỳ 

và nhận được sự ủng hộ từ 

các đồng nghiệp. Tạp chí 

được thực hiện nhờ việc 

kiêm nhiệm của vài cá 

nhân, do đó việc cập nhật 

liên tục hiện tại là rất khó 

khăn. Chúng tôi hy vọng 

quý đồng nghiệp cùng 

chung tay đóng góp thêm 

bài viết để chúng ta xây 

dựng một hệ thống tạp chí 

nội bộ chia sẻ nhiều thêm 

nhằm mục đích phát triển 

chuyên môn, hỗ trợ đồng 

nghiệp, tự nâng cao kiến 

thức và kinh nghiệm bản 

thân và phát triển đơn vị. 

Thư ngỏ 

Triển khai kỹ thuật mới 

Bắt đầu từ 01/04/2019, Bệnh 

viện huyện Nhà Bè phối hợp 

với Bệnh viện Quận 2 triển 

khai các kỹ thuật mổ chấn 

thương, mổ sản, mổ tai mũi 

họng. Bên cạnh đó, Bệnh 

viện quận 2 cũng phối hợp 

tổ chức trực mổ cấp cứu tại 

bệnh viện huyện Nhà Bè. 

Đến thời điểm hiện tại, 

Bệnh viện huyện Nhà Bè đã 

triển khai được mổ chấn 

thương, mổ tai mũi họng 

và bước đầu đã có những 

thành tựu. Đây là kết quả 

của sự phối hợp nhịp 

nhàng giữa hai đơn vị và 

giữa đội ngũ nhân viên y 

Bệnh viện huyện Nhà Bè 
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Sử dung thuốc ở phụ nữ có thai hiện 

đang là một vướng mắc thường gặp 

ở các kíp trực cấp cứu hoặc trong 

khám bệnh ngoại trú, 

Hầu hết các thuốc kháng sinh đều 

vượt qua được hàng rào nhau thai và 

có thể gây tác hại cho thai nhi. Mức 

độ tác hại trên thai nhi tùy thuộc vào 

loại kháng sinh sử dụng, liều lượng, 

thời gian sử dụng và thuốc đã được 

sử dụng trong giai đoạn nào của thai 

kỳ. Các tác hại gây ra có thể là 

khuyết tật, dị dạng hay thậm 

chí tử vong thai nhi. 

Đối với phụ nữ có thai, thuốc 

kháng sinh có thể xếp thành 3 

nhóm: 

Nhóm có thể dùng (chỉ định): 

gồm có beta-lactamin, mac-

rolid. 

Nhóm không thể dùng (chống 

chỉ định) gồm có phenicol 

(gây suy tủy, giảm bạch cầu, 

―hội chứng xám ở trẻ em‖), tetracy-

cline (gây vàng răng ở trẻ em…), 

aminoglycosid (gây điếc…), quinolon 

(gây tổn thương thoái hóa khớp). 

Nhóm thuốc dùng thận trọng: ri-

famycin (không nên dùng trong 3 

tháng đầu thai kỳ), nitrofuran, acid 

nalidixic (không nên dùng cuối thai 

kỳ), metronidazol, trimethoprim, sul-

famid (không nên dùng giai đoạn đầu 

và cuối thai kỳ). Dưới đây là một số 

thuốc ngoài kháng sinh có tác  dụng 

Thuốc kháng sinh trên phụ nữ có thai 

Trang 2 

BẢN TIN NỘI BỘ 

Thuốc Tác dụng bất lợi trên thai nhi Thời gian nguy cơ 

ACE inhibitors 
Thiểu năng thận, ít dịch ối và 

chậm phát triển 

3 tháng giữa, 3 tháng 

cuối 

Chống trầm cảm 3 

vòng và SSRI 
Phản ứng ngừng thuốc 

Sử dụng kéo dài Hoặc 

gần lúc sinh 

DC Benzodiazepin Phản ứng ngừng thuốc Sử dụng thường xuyên 3 tháng cuối 

Corticoid Ức chế thượng thận Phụ thuộc liều và thời gian điều trị 

NSAID 
Đóng sớm ống động 

mạch, suy thận 
Sau tuần thứ 28 

Opioid Phản ứng ngừng thuốc Sử dụng kéo dài gần lúc sinh 

ĐỘC TÍNH CỦA MỘT SỐ THUỐC LÊN THAI NHI 



Thuốc trên phụ nữ có thai 

Trang 3 

BẢN TIN NỘI BỘ 

MỘT SỐ THUỐC GÂY QUÁI THAI 

Thuốc Tác dụng bất lợi trên thai nhi 

Carbamazepin Dị tật mặt, ống thần kinh 

Phenytoin Dị tật mặt, chậm phát triển tâm thần 

Valproat Nứt đốt ống ở thắt lưng, dị tật mặt 

Trimethadion Dị tật mặt, thai chết lưu, tử vong chu sinh 

Coumadin Giảm sản mũi, teo mắt, dị tật ở não 

Alcohol Dị tật ở mặt, chậm phát triển thai, chậm phát trển tâm thần 

Diethylstillbestrol U tuyến ở âm đạo, tử cung, ung thư âm đạo 

Androgen Nam hóa thai nhi nữ 

ACE inhibitors Thiểu ối, giảm sản phổi, suy thận sau sinh 

Metheroxate Sảy thai, chậm phát triển thai, đầu nhỏ, giảm sản xương trán 

Isotretinoin Bất thường ở hệ TK TW, bao hồm dây TK mắt, tim mạch, tuyến giáp 

Iod hữu cơ Bướu giáp ở thai 

Tetracycline Lắng đọng ở xương, mất màu men răng 



 Kháng sinh dự phòng 

(KSDP) trước phẫu thuật là việc sử 

dụng kháng sinh khi không/chưa có 

nhiễm khuẩn; nhằm ngăn ngừa 

nhiễm khuẩn ở vị trí phẫu thuật 

cũng như biến chứng nhiễm khuẩn 

lan rộng. Loại KSDP nên được ghi 

cụ thể vào hồ sơ duyệt mổ để tránh 

bị động lúc mổ. Lựa chọn kháng 

sinh tùy thuộc vào loại phẫu thuật 

và các yếu tố nguy cơ đi kèm ví dụ 

vị trí, tình hình vi sinh thực tế tại 

bệnh viện và nên chọn kháng sinh 

phổ hẹp để tránh phát sinh vi khuẩn 

đề kháng. KSDP thường được dùng 

đường tĩnh mạch, chỉ dùng đường 

uống đối với phẫu thuật đại-trực 

tràng và trước khi rạch da 30-120 

phút tùy loại kháng sinh. KSDP 

thường được dùng một liều duy 

nhất; một số trường hợp có thể 

dùng liều lặp lại như phẫu thuật 

kéo dài, mất máu trên 1000ml; 

kháng sinh có T1/2 ngắn... đồng thời 

cũng có thể chỉnh liều hoặc số lần 

sử dụng đối với một số bệnh nhân 

đặc biệt như suy thận. 

Đối với bệnh nhân được biết nhiễm Staphylococcus aureus 

kháng Methicillin (MRSA) lưu trú, khuyến cáo nên thêm một 

liều Vancomycin trước phẫu thuật kèm với chế độ KSDP. 

Chuyển thành kháng sinh điều trị nếu vết thương bẩn hay đá có 

tình trạng nhiễm khuẩn hoặc lây nhiễm trong quá trình phẫu 

thuật. 

Lưu lý là ―một chiến lược kháng sinh dự phòng hiệu quả vẫn 

không thể thay thế vai trò của kỹ thuật ngoại khoa và chăm sóc 

hậu phẫu tốt‖. 

Phân loại phẫu thuật và việc sử dụng kháng sinh: 

Phẫu thuật sạch: bao gồm các phẫu thuật da còn nguyên vẹn, không viêm, 

không sang chấn, không liên quan đến miệng hầu, ống tiêu hóa, hệ hô hấp, 

hệ niệu và sinh dục, không có lỗi về vô khuẩn; khâu vết thương mổ thì đầu 

(khâu lần đầu tiên sau mổ) và không dẫn lưu. Về nguyên tắc thì không nhất 

thiết phải sử dụng kháng sinh dự phòng khi phẫu thuật ngắn, vô khuẩn 

nghiêm ngặt, tuy nhiên điều này khó thực hiện được. 

Phẫu thuật sạch—nhiễm: Các phẫu thuật da còn nguyên vẹn, có liên quan 

đến ống tiêu hóa, hệ tiết niệu sinh dục nhưng chưa có nhiễm khuẩn. Đây là 

đối tượng chính của kháng sinh dự phòng. 

Phẫu thuật nhiễm: Các vết thương mới do chấn thương không nhiễm bẩn; 

phẫu thuật liên quan đến tiết niệu, đường mật, tiêu hóa... Có nhiễm khuẩn; 

có đặt ống dẫn lưu ...Loại phẫu thuật này thuộc nhóm sử dụng kháng sinh 

điều trị sớm, không phải để tránh nhiễm khuẩn mà để tránh diễn biến nặng 

thêm và lây lan. 

Phẫu thuật loại bẩn: Các vết thương do chấn thương trên 4 giờ, vết thương 

nhiễm bẩn, vết thương có dị vật, mô hoại tử, ổ mủ; thủng tạng rỗng... Loại 

này tương tự như loại phẫu thuật nhiễm, đều sử dụng kháng sinh điều trị 

sớm. 

Các yếu tố nguy cơ của người bệnh với nhiễm khuẩn phẫu thuật bao gồm: 

tuổi cao; bất thường giải phẫu học; tình trạng dinh dưỡng kém; nghiện rượu, 

thuốc lá; sử dụng corticosteroid kéo dài; suy giảm miễn dịch; có đặt ống dẫn 

lưu; vi khuẩn thường trú nội sinh/phẫu thuật đặng mảnh ghép; nhiễm khuẩn 

cùng lúc ở cơ quan khác hoặc nằm viện kéo dài. 

Nguyên tắc sử dụng kháng sinh dự phòng trong ngoại khoa 

Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

Trang 4 



Bảng 1: Liều khuyến cáo của một số KSDP thông dụng 

Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

Tên kháng sinh 
Liều khuyến cáo 

(g) 

T1/2 (giờ) đối với chức 

năng thận bình thường 

Thời gian khuyến 

cáo liều dùng lặp lại 

(giờ) 

Đường tiêm tĩnh mạch 

Amikacin 0.015g/kg 2-3 - 

Ampicillin-Sulbactam (2:1) 3 0.8-1.3 2 

Aztreonam 2 1.3-2.4 4 

Cefazolin 2 1.2-2.2 4 

Cefuroxime 1.5 1-2 4 

Cefotaxime 1 0.9-1.7 3 

Cefoxitin 2 0.7-1.1 2 

Cefotetan 2 2.8-4.6 6 

Ceftriaxone 2 5.4-10.9 - 

Ciprofloxacine 0.4 3-7 - 

Clarithromycin 1 5-7 - 

Clindamycin 0.9 2-4 6 

Ertapenem 1 3-5 - 

Gentamycin 0.005g/kg 2-3 - 

Levofloxacine 0.5 6-8 - 

Metroinidazole 0.5 6-8 - 

Moxifloxacin 0.4 8-15 - 

Pipercillin-tazobactam 3.375 0.7-1.2 2 

Vancomycin 0.015g/kg 4-8 - 

Đường uống 

Erythromycin base 0.015g/kg 4-8 - 

Metronidazole 1 6-10 - 

Neomycin 1 2-3 - 

Trang 5 



Khuyến cáo sử dụng kháng sinh dự phòng 

ở các loại phẫu thuật cụ thể 

Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

Loại phẫu thuật 
Kháng sinh khuyến cáo sử 

dụng 

Kháng sinh thay 

thế trong trường 

hợp dị ứng β-

lactam 

Phân loại 

Phẫu thuật chấn thương - chỉnh hình với nhóm 

phẫu thuật nhỏ bao gồm: Xuyên đinh kéo tạ 

qua xương; rút kim, tháo chỉ théo sau lành 

xương; các vết thương nhỏ, sạch, đến sớm 

trước 6 giờ; cấc thủ thuật chọc hút dịch tụ 

trong ổ khớp, trong các khoang mô mềm 

không phải do nhiễm khuẩn.... 

Cefazolin, Ampicillin-

sulbactam, Cefuroxim. 
Clindamycin 

Ngoại 

chấn 

thương - 

chỉnh 

hình Phẫu thuật chấn thương - chỉnh hình với nhóm 

phẫu thuật lớn bao gồm: Kết hợp xương lớn; 

thay khớp; chuyển ghép tổ chức ... Sau khi đã 

kiểm soát kỹ về các bệnh lý kèm theo và tình 

trạng nhiễm khuẩn cơ hội có thể xảy ra. 

Cefazolin, Ceftriaxone. 
Clindamycin, 

Vancomycin. 

[Ngoại tiết niệu] Rút ống thông 

Gentamycin, Amikacin, Aztre-

onam +/- Ampicillin, Cefurox-

im, Amoxicillin-clavulanate. 

Levofloxaxin, 

Ciprofloxacin, 

Trimethoprim-

sulfamethoxazole 

(TMP-SMX) 

Ngoại tiết 

niệu 

Chụp bàng quang cản quang, các phép đo niệu 

động học. 

Gentamycin, Amikacin, Aztre-

onam +/- Ampicillin, 

Cefazolin, Cefotetan, Amoxi-

cillin-clavulanate. 

Levofloxaxin, 

Ciprofloxacin, 

TMP-SMX 

Soi bàng quang, niệu đạo 

Gentamycin, Amikacin, Aztre-

onam +/- Ampicillin, 

Cefazolin, Cefotetan, Amoxi-

cillin-clavulanate. 

Levofloxaxin, 

Ciprofloxacin, 

TMP-SMX 

Sinh thiết tuyến tiền liệt qua trực trang 
Levofloxacin, Ciprofloxacin, 

Cefazolin, Ceftriaxone. 

TMP-SMX, Gen-

tamycin, Amika-

cin, Aztreonam. 

Phẫu thuật lấy sỏi thận qua da 

Cefazolin, Cefefoteta, Gen-

tamycin, Amikacin, Aztreonam 

+ Metronidazole/Clindamycin, 

Amicillin-sulbactam. 

Levofloxaxin, 

Ciprofloxacin 

Trang 6 



Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

Loại phẫu thuật 
Kháng sinh khuyến cáo sử 

dụng 

Kháng sinh thay 

thế trong trường 

hợp dị ứng β-

lactam 

Phân loại 

Mổ lấy thai 

Ampicillin-sulbactam hoặc 

Amoxicillin-clavulanate. 1g 

sau kẹp rốn, 1g sau liều đầu 6 

giờ, nếu mất máu >1000ml 

tiêm thêm 1g ngay sau mổ 

Clindamycin 

Sản - Phụ 

khoa 

Dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn sau 

khi làm thủ thuật, phẫu thuật sản khoa 

Ampicillin-sulbactam hoặc 

Amoxicillin-clavulanate 
Clindamycin 

Cắt tử cung ngã âm đạo, ngã bụng, nội soi hỗ 

trợ. 

Ampicillin-sulbactam hoặc 

Amoxicillin-clavulanate. 1g 

khi chuẩn bị vô cảm. 1g sau 

liều đầu 6 giờ (khi cắt ngã âm 

đạo, nếu kỹ thuật vô khuẩn bị 

vi phạm, cần chuyển sang 

kháng sinh điều trị) 

Clindamycin 

PTNS Bóc u xơ tử cung; cắt ống dẫn trứng; cắt 

phần phụ. 

Ampicillin-sulbactam hoặc 

Amoxicillin-clavulanate. 1g 

khi chuẩn bị vô cảm. 1g sau 

liều đầu 6 giờ. 

Clindamycin 

Chọc ối/ sinh thiết gai nhau Cefazolin Clindamycin 

Các thủ thuật xuyên kênh tử cung/vào ổ bụng 

như: Chụp tử cung, vòi trứng; Siêu âm + bơm 

nước; Nội soi buồng tử cung; nạo hút thai 

(D&C); Dụng cụ tử dung; Sinh thiết nội mạc tử 

cung; Hút nạo sinh thiết lòng tử cung; bấm sinh 

thiết cổ tử cung; Bấm sinh thiết cổ tử cung; 

chọc hút trứng. 

Đường uống: Doxycyclin/

Azithromycin/Cefuroxim (có 

thể lặp lại sau 4-8 giờ sau thủ 

thuật). Tiêm tĩnh mạch chậm 

Cefazolin  

Clindamycin 

Bảng 2: Khuyến cáo sử dụng kháng sinh dự 

phòng ở các loại phẫu thuật cụ thể 

Trang 7 



Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

Loại phẫu thuật 
Kháng sinh khuyến cáo sử 

dụng 

Kháng sinh thay 

thế trong trường 

hợp dị ứng β-

lactam 

Phân loại 

Phẫu thuật tai: Viêm tai xương chũm, viêm tai 

giữa thủng nhĩ .... 

Amoxicillin-clavulanate, Ce-

furoxim, Cefoxitin, Cefotetan 

(tiếp tục điều trị kháng sinh 

sau phẫu thuật) 

Levofloxacin, 

Clarithromycin 

Tai mũi 

họng 

Phẫu thuật mkuix-xoang: Viêm mũi xoang; pol-

yp mũi; vẹo mào vách ngăn; u nhú mũi xoang; 

nấm xoang; u xơ vòm ... 

Cefotaxime, Ceftriaxone.   

Phẫu thuật đầu mặt cổ 
Amoxicillin-clavulanate, Ce-

furoxim, Cefoxitin, Cefotetan. 

Levofloxacin, 

Clarithromycin 

Phẫu thuật chấn thương đầu mặt cổ phức tạp, áp 

xe cạnh cổ .... 

Amoxicillin-clavulanate/

Cefuroxim/ Cefoxitin/

Cefotetan +/- Metronidazole 

(tiếp tục điều trị kháng sinh 

sau phẫu thuật) 

Levofloxacin, 

Clarithromycin 

Phẫu thuật hạ họng thanh quản: Cắt amyđan, u 

lành tính thanh quản, liệt dây thanh, sinh thiết 

bệnh lý hạ họng thanh quản ... 

Amoxicillin-clavulanate/

Cefuroxim/ Cefoxitin/

Cefotetan +/- Metronidazole 

(tiếp tục điều trị kháng sinh 

sau phẫu thuật) 

Levofloxacin, 

Clarithromycin 

Phẫu thuật dò luân nhĩ, dò khe mang...... 

Amoxicillin-clavulanate/

Cefuroxim/ Cefoxitin/

Cefotetan +/- Metronidazole 

(tiếp tục điều trị kháng sinh 

sau phẫu thuật) 

Levofloxacin, 

Clarithromycin 

Bảng 2: Khuyến cáo sử dụng kháng sinh dự 

phòng ở các loại phẫu thuật cụ thể 
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Bảng 3: Các kháng sinh đường tiêm truyền được sử dụng 

tại bệnh viện hạng 3 theo thông tư 30/2018/TT-BYT  

Trang 9 

STT Tên hoạt chất Ghi chú 

1 Amoxicilin + acid clavulanic   

2 Amoxicilin + sulbactam 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều 

trị viêm tai giữa hoặc viêm phổi cộng 

đồng. 

3 Ampicilin (muối natri)   

4 Ampicilin + sulbactam   

5 Benzathin benzylpenicilin   

6 Benzylpenicilin   

7 Cefamandol   

8 Cefazolin   

9 Cefmetazol   

10 Cefoperazon   

11 Cefotaxim   

12 Cefoxitin   

13 Cefradin   

14 Ceftazidim   

15 Ceftibuten   

16 Ceftizoxim   

17 Cefuroxim   

18 Cloxacilin   

19 Oxacilin   

20 Piperacilin   

21 Procain benzylpenicilin   

22 Gentamicin   

23 Tobramycin   

24 Cloramphenicol   

25 Metronidazol   

26 Tinidazol   

27 Clindamycin   

28 Ciprofloxacin   

29 Ofloxacin   

30 Pefloxacin   

31 Minocyclin   



Theo phân loại của Tổ chức y tế 

thế giới (WHO), trẻ em được tính 

từ lúc mới sinh (sơ sinh) đến 18 

tuổi, trong đó có 3 nhóm tuổi có 

những khác biệt rõ rệt về dược 

động học là: Sơ sinh (0 – 28 ngày 

tuổi), nhũ nhi (1 – 12 tháng tuổi) và 

trẻ em (1 – 12 tuổi). Riêng với 

nhóm tuổi 1 – 12, nhiều tài liệu 

chia thành 2 nhóm: Nhóm trước 

tuổi đi học từ 1 – 5 tuổi và nhóm 

trẻ lớn từ 6 – 12 tuổi. Từ 12 tuổi trở 

lên, chỉ định và liều lượng thuốc 

được tính như với người lớn trưởng 

thành hoặc được chỉ dẫn trong từng 

trường hợp cụ thể. Cách phân loại 

này phản ánh sự thay đổi về mặt 

sinh học qua từng giai đoạn và liên 

quan nhiều đến việc lựa chọn và sử 

dụng thuốc trong nhi khoa. 

Hấp thu thuốc: 

Hấp thu thuốc theo đường uống ở trẻ em bất thường 

do tiến trình hoàn thiện của hệ tiêu hóa trong 3 năm 

đầu đời. Trong giai đoạn này, pH dạ dày ở trẻ em 

cao hơn người trưởng thành vì lượng acid hydro-

chloric chưa được tiết đầy đủ. Điều này một mặt 

giúp cho những thuốc kém bền trong môi trường 

acid như các penicilin được hấp 

thu nhiều do ít bị phá hủy hơn, 

nhưng lại làm giảm hấp thu các 

thuốc có bản chất acid yếu như 

phenobarbital, phenytoin, rifam-

picin do các chất này bị ion hóa 

mạnh hơn. Hệ enzym thủy phân ở 

niêm mạc ruột ở trẻ dưới 6 tháng 

tuổi chưa hoàn chỉnh cũng là một 

nguyên nhân làm cản trở hấp thu một số thuốc ở dạng ester hóa do không 

tách được gốc ester để giải phóng thuốc ở dạng tự do. Nhu động ruột của trẻ 

em, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 năm tuổi mạnh hơn ở người lớn, điều 

này dẫn đến giảm thời gian lưu của thuốc tại ruột nên khả năng hấp thu triệt 

để các thuốc giải phóng kéo dài không bảo đảm, đó là lý do tại sao không sử 

dụng thuốc tác dụng kéo dài cho nhóm tuổi này. 

Đường trực tràng có lợi ở bệnh nhi khó nuốt, nôn nhiều nhưng không phải là 

đường ưu tiên vì khả năng hấp thu thuốc rất dao động. Điều này bất lợi với 

các thuốc có phạm vi điều trị hẹp vì có thể dẫn tới không đủ liều hoặc quá 

liều. 

Hấp thu thuốc qua da cũng cần đặc biệt được lưu ý vì da trẻ em mỏng nên 

khả năng thấp thuốc mạnh hơn so với người lớn. Các loại thuốc hấp thu 

nhiều qua da như corticosteroid phải thận trọng khi bôi vì tác dụng có thể 

tương đương như khi dùng qua đường toàn thân. 

Hệ cơ bắp trẻ em còn nhỏ, lại chưa được tưới máu đầy đủ, do đó nên hạn chế 

tiêm bắp vì khó biết được chính xác sinh khả dụng dẫn đến khó có được một 

liều thuốc chính xác. Vì vậy, nếu đưa thuốc theo đường tiêm thì đường đưa 

thuốc được khuyến khích cho lứa tuổi này là tiêm tĩnh mạch. 

Thuốc thông dụng trên trẻ em 

Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 
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Phân bố thuốc: 

Các yếu tố ảnh hưởng 

đến thể tích phân bố 

(Vd) ở trẻ em bao 

gồm: Tỷ lệ lipid/ nước 

của cơ thể, tỷ lệ liên 

kết của thuốc với pro-

tein huyết tương và 

hàng rào máu – não. 

Tỷ lệ lipid/ nước thay 

đổi rất nhiều từ lúc mới sinh đến trưởng thành. Tỷ lệ nước so với tổng 

trọng lượng cơ thể chiếm khoảng 80% lúc mới sinh, giảm xuống chỉ còn 

65% khi trẻ được 12 tháng tuổi và 60% ở người lớn trưởng thành. Tỷ lệ 

chất béo chỉ 3% ở trẻ sơ sinh thiếu tháng, 12% ở trẻ sơ sinh đủ tháng, 30% 

ở trẻ 1 tuổi, trong khi đó tỷ lệ này ở tuổi trung niên là 18%. Do đó nếu tính 

liều lượng thuốc theo mg/ kg cơ thể thì có sự khác biệt rõ rệt ở các lớp 

tuổi tùy theo bản chất của thuốc là thân lipid hay thân nước: với các thuốc 

tan nhiều trong nước, liều lượng cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi trong huyết 

tương. Tuy nhiên một yếu tố khác cần phải tính đến là khả năng bài xuất 

thuốc của gan và thận ở trẻ em và vì vậy mức liều cuối cùng đưa ra phải 

dựa vào tổng thể của các quá trình dược động học ở trẻ em chứ không dựa 

vào một quá trình. 

Tỷ lệ liên kết của thuốc với protein huyết tương có sự khác biệt ở các lớp 

tuổi. Ở trẻ sơ sinh, lượng protein huyết tương, đặc biệt là albumin thấp 

hơn so với người lớn; hậu quả là nồng độ thuốc ở dạng tự do trong máu 

tăng lên dẫn đến tăng tác dụng dược lý và độc tính (ví dụ: Phenytoin có tỷ 

lệ liên kết protein là 95% ở người lớn trong khi ở trẻ sơ sinh chỉ là 70 – 

85%). Mặt khác, albumin ở trẻ sơ sinh chưa đủ chất lượng, do đó liên kết 

giữa thuốc – protein kém bền vững. Điều này tạo nên khả năng cạnh tranh 

của các chất nội sinh như bilirubin với thuốc trong liên kết với albumin. 

Vì vậy cần lưu ý tương tác này khi sử dụng những thuốc có tỷ lệ liên kết 

cao với protein ở trẻ sơ sinh như phenytoin, các sulfonamid, salicylat, di-

azepam… đặc biệt ở các đối tượng có tăng bilirubin huyết. Ở trẻ trên 1 

tuổi, một số trạng thái bệnh lý có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ liên kết thuốc 

với protein huyết tương là suy gan, suy thận mạn, hội chứng thận hư, suy 

tim, suy dinh dưỡng… 

Tỷ lệ thuốc qua hàng rào máu – não 

phụ thuộc 2 yếu tố: Sự hoàn thiện 

của hàng rào máu – não và tính tan 

trong lipid của thuốc. Ở trẻ sơ sinh, 

chức năng của hàng rào máu – não 

chưa được hoàn thiện nên một số 

thuốc có thể đi qua dễ dàng hơn so 

với trẻ lớn và người lớn. Cần đặc 

biệt lưu ý với một số trạng thái bệnh 

lý như viêm màng não vì sự tổn 

thương hàng rào máu – não do viêm 

làm tăng khả năng thấm vào dịch 

não tủy với nhiều thuốc, trong đó có 

kháng sinh, mặt dù ở điều kiện bình 

thường các chất này rất ít thấm; ví 

dụ như penicilin, cephalosporin 

(ngoại trừ một số cephalosporin thế 

hệ 3 như cefotaxim có thể thấm tốt 

cả khi màng não không bị viêm). 

Riêng với các aminoglycosid, do 

kích thước phân tử lớn và tính tan 

trong lipid thấp nên nồng độ trong 

dịch não vẫn không đủ đạt mức cần 

cho điều trị ngay cả khi màng não bị 

viêm. Liên quan đến tính tan trong 

lipid của thuốc: Các thuốc có khả 

năng tan trong lipid cao như các 

barbiturat, morphin… khả năng 

vượt qua hàng rào máu – não ở trẻ 

nhỏ dễ dàng hơn so với trẻ lớn và 

người lớn, do đó cần lưu ý khi chỉ 

định các nhóm thuốc này cho trẻ 

em. 

Tỷ lệ thuốc qua hàng rào máu – não 

phụ thuộc 2 yếu tố: Sự hoàn thiện 

Thuốc thông dụng trên trẻ em 

Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 
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Cần đặc biệt lưu ý với một số trạng thái bệnh lý như viêm màng não vì sự 

tổn thương hàng rào máu – não do viêm làm tăng khả năng thấm vào dịch 

não tủy với nhiều thuốc, trong đó có kháng sinh, mặt dù ở điều kiện bình 

thường các chất này rất ít thấm; ví dụ như penicilin, cephalosporin (ngoại 

trừ một số cephalosporin thế hệ 3 như cefotaxim có thể thấm tốt cả khi 

màng não không bị viêm). Riêng với các aminoglycosid, do kích thước 

phân tử lớn và tính tan trong lipid thấp nên nồng độ trong dịch não vẫn 

không đủ đạt mức cần cho điều trị ngay cả khi màng não bị viêm. Liên 

quan đến tính tan trong lipid của thuốc: Các thuốc có khả năng tan trong 

lipid cao như các barbiturat, morphin… khả năng vượt qua hàng rào máu 

– não ở trẻ nhỏ dễ dàng hơn so với trẻ lớn và người lớn, do đó cần lưu ý 

khi chỉ định các nhóm thuốc này cho trẻ em. 

Chuyển hóa thuốc: 

Trong 15 ngày đầu sau khi sinh (cả trẻ sinh đủ tháng hoặc sinh non), các 

enzym làm chuyển hóa thuốc ở pha I chưa đầy đủ cả về chức năng và số 

lượng; tuy nhiên hệ enzym này sẽ được hoàn thiện dần khá nhanh và đến 

ngày thứ 5 sau khi sinh (với trẻ đủ tháng), đứa trẻ đã có một hệ enzym đầy 

đủ để chuyển hóa các chất nội sinh (ví dụ: Bilirubin). Đối với các chất lạ 

như thuốc, khả năng chuyển hóa ở những giai đoạn sơ sinh rất hạn chế; ví 

dụ: Ở trẻ nhỏ hoạt tính của enzym mono-oxygenase chỉ bằng 2% đến 40% 

so với của người lớn. Với các enzym làm chuyển hóa thuốc ở pha II, ví vụ 

enzym glucuronosyltransferase chịu trách nhiệm liên hợp với một số thuốc 

như morphin, chloramphenicol hoặc bilirubin…, sự hoàn thiện để đạt đến 

mức độ như ở người lớn chỉ đạt được khi trẻ từ 3 tuổi trở lên. Vì những lý 

do trên, tốc độ chuyển hóa thuốc ở trẻ dưới 1 năm, đặc biệt là trẻ sơ sinh 

yếu hơn hẳn so với trẻ lớn và người lớn, dẫn tới nửa đời thải trừ thuốc 

(T1/2) kéo dài hơn. Tuy nhiên, khi trẻ đạt từ 1 tháng tuổi trở lên, hệ en-

zyme chuyển hóa thuốc ở pha I hoàn thiện khá nhanh và nhìn chung, tốc 

độ khử hoạt thuốc ở trẻ em từ 1 đến 8 tuổi mạnh hơn ở người lớn. Mặt 

khác tỷ lệ trọng lượng gan ở trẻ sơ sinh so với thể trọng lại lớn hơn ở 

người lớn, do đó liều tính theo cân nặng (mg/ kg) với nhiều thuốc ở lứa 

tuổi này cao hơn liều cho người lớn. Điều này lý giải vì sao trong các 

hướng dẫn sử dụng thuốc khi tính liều theo mg/ kg cho trẻ em luôn có 

khuyến cáo về tổng liều giới hạn không được vượt quá cho 24 giờ; mức 

giới hạn bằng mức liều dành cho người lớn. 

Thải trừ thuốc: 

Chức năng thận ở trẻ sơ sinh (cả 

thiếu tháng và đủ tháng) yếu hơn so 

với trẻ em các lớp tuổi lớn hơn và 

người lớn. Tốc độ lọc của cầu thận 

(GFR) ở trẻ sơ sinh đủ tháng là 10 – 

15 ml/ phút/ m2 trong khi ở trẻ sơ 

sinh thiếu tháng chỉ bằng một nửa (5 

– 10 ml/ phút/ m2). Tốc độ lọc của 

cầu thận đạt đến bằng người lớn sau 

3 đến 6 tháng tuổi nhưng chức năng 

của ống thận thì hoàn thiện muộn 

hơn. Chức năng thận liên quan đến 

khả năng thải trừ thuốc, đặc biệt với 

các thuốc tan nhiều trong nước, ví 

dụ với các kháng sinh nhóm betalac-

tam, aminoglycosid, vancomycin. 

Chức năng thận kém đồng nghĩa với 

sự kéo dài nửa đời thải trừ và sự tích 

lũy thuốc. Tuy nhiên, cả 3 quá trình: 

Lọc qua cầu thận, tái hấp thu và bài 

xuất qua ống thận, được hoàn thiện 

khá nhanh ngay từ những tuần đầu 

sau khi và đạt mức như ở người 

trưởng thành sau 1 năm tuổi. 

Nhìn chung, những khác biệt về 

dược động học gặp chủ yếu với trẻ 

sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi. Từ 1 tuổi 

trở lên, các khác biệt về dược động 

học so với người lớn không nhiều 

nên ảnh hưởng ít có ý nghĩa lâm 

sàng. 

Bài viết này nhằm mục đích giới 

thiệu sơ lược cho các BS chuyên 

khoa khác có cái nhìn tổng quát về 

việc sử dụng thuốc cho trẻ em, nhất 

Thuốc thông dụng trên trẻ em 
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Hoạt chất Liều dùng  Cần lưu ý Biệt dược 

Nhóm thuốc hạ sốt 

Acetaminophen 10-20mg/kg/lần mỗi 4-6 h 

Tối đa 80mg/kg/ngày 

  Gói: hapacol 80mg, 

150mg, 250mg. 

Viên: paracetamol 500, 

650mg. 

Tọa dược: Suppo 80mg, 

150mg, 300mg. 

Ibuprofen 5-10mg/kg/lần mỗi 6-8h 

Tối đa 40mg/kg/ngày 

Chống chỉ định: sốt 

xuất huyết, loét dạ 

dày, xuất huyết tiêu 

hóa 

*Chỉ sử dụng xen 

kẽ khi trẻ không 

đáp ứng sau 1-2 h 

sử dụng riêng acet-

aminophen, không 

khuyến cáo dùng 

cùng lúc 

Siro: 100mg/5ml 

Gói: 200mg 

Nhóm kháng sinh 

Amoxycillin (+- 

a.clavulanic) 

50mg/kg/ngày chia 2-3 

lần, tối đa 500mg/lần 

Tác dụng phụ hay 

gặp: tiêu chảy (khi 

có a.clavulanic) 

Gói: Klamentin 250mg, 

500mg 

Viên: amoxycillin 500mg, 

klamentin 650mg 

Erythromycin 
30-50mg/kg/ngày chia 3-4 

lần 

Tác dụng phụ hay 

gặp : tiêu chảy 

Gói: 250mg 

Viên: 250mg, 500mg 

Azithromycin 6-10mg/kg/ngày x1 lần   
Gói: 200mg 

Viên: 250mg 

Clarithromycin 
15mg/kg/ngày chia 2 lần/

ngày, tối đa 1000mg/ngày 
  Viên: 250mg, 500mg 

Cefuroxim 
20-30mg/kg/ngày chia 2 

lần 
  Viên, gói: 125mg, 250mg 

Mecefix 
8mg/kg/ngày chia 2 lần 

Tối đa 400mg/ngày 
  

Gói: 50mg, 75mg 

Viên: 200mg 

Ceftriaxone 

75-100mg/kg/ngày chia 1-

2 lần 

Tối đa 4g/ngày 

  Ống: 1g 

Ciprofloxacin 
20-30mg/kg/ngày chia 2 

lần tối đa 1.5mg/ngày 
  Viên: 500mg 
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Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

Nhóm cắt cơn hen 

Salbutamol(Ventolin) 

Uống: 0.1-0.2 mg/kg/

liều x 3 lần/ngày 

Tối đa 4mg/ngày 

Khí dung:  

trẻ >6 tháng 0.1-0.2mg/

kg/liều 

Tối đa 5mg/liều, tối 

thiểu 1.25mg/liều 

  

Viên: Salbutamol 2mg 

Siro: 2mg/5ml 

Khí dung 2.5mg/5ml, 

5mg/5ml 

Ipratropium 

Khí dung: 

<2 tuổi: 0.125mg 

2-12 tuổi:0.25mg 

>12 tuổi : 0.5mg 

  

Ống khí dung: 

Combivent

(Salbutamol/

ipratropium): 

2.5mg/0.5mg 

Budesonide 
Khí dung: 

1-2mg/lần x 2 lần/ngày 

Dùng khi có chống chỉ 

định corticoid đường 

toàn thân: sởi, thủy 

đậu, lao, xuất huyết 

tiêu hóa, viêm loét dạ 

dày. 

  

Corticosteroid 

Uống: 

1-2mg/kg/ngày chia 3-

4 lần, tối đa 60mg/ngày 

Tiêm truyền: 

hydrocortisone 5mg/kg/

lần truyền tĩnh mạch x 

4 lần/ngày 

methylprednisolone 

1mg/kg/lần TMC x 4 

lần/ngày 

Chống chỉ định : xuất 

huyết tiêu hóa, viêm 

loét dạ dày, sốt xuất 

huyết 

Viên: 5mg, 16mg, 

20mg 

 

 

Ống:  
Hydrocortisone 100mg 

Solu-medrol 40mg 

Thuốc cắt cơn co giật       

Diazepam 

Truyền tĩnh mạch: 

0.2mg/kg/lần 

Bơm hậu môn: 0.5mg/

kg/lần 

tối đa 5mg( trẻ <5 tuổi) 

và 10mg ( trẻ >5 tuôi) 

Lặp lại liều 2 sau 10 

phút, tối đa 3 lần 

Nguy cơ ngưng thở dù 

bơm hậu môn nên luôn 

chuẩn bị bóng mask 

trước khi sử dung. 

Ống 10mg 

Trang 14 



 

Thuốc thông dụng trên trẻ em 

Page 15 

Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

Một số thuốc khác       

Chlopheniramin 

2-5 tuổi: 1mg mỗi 4-6h 

6-12 tuổi: 2mg mỗi 4-6h 

>12 tuổi : 4mg mỗi 4-6h 

Không khuyến cáo 

dùng cho trẻ <2 

tuổi 

Viên 4mg 

Desloratadine 

6-11 tháng: 1mg/ngày 1 

lần 

1-5 tuổi : 1.25mg/ngày 1 

lần 

6-12 tuổi: 

2.5mg/ngày 1 lần 

>12 tuổi: 5mg/ngày 1 lần 

  
Viên 5mg 

Siro : 0.5mg/ml 

Acetylcystein 

2-7 tuổi : 200mg/lần x 2 

lần/ngày 

>7 tuổi : 200mg/lần x 3 

lần/ngày 

Chống chỉ định: trẻ 

<  2 tuổi hoặc có 

tiền căn hen 

Gói, Viên:200mg 

Domperidon 
0.5mg/kg/ lần x 3-4 lần /

ngày 
    

Metoclopramide 
0.1-0.2mg/kg/lần x tối đa 

4 lần/ngày 

Tác dụng ngoại ý: 

hội chứng ngoại 

tháp 

  

Adrenalin 

Sốc phản vệ: 0.3ml 

(0.01ml/kg) dd 1/1000 

tiêm dưới da hay tiêm bắp 

có thể lặp lại mỗi 10-15 

phút, tối đa 3 lần  

tiêm tĩnh mạch khi thất bại 

với tiêm dưới da hay tiêm 

bắp hoặc tiêm tủy xương: 

0.1ug/kg/ph tăng dần tới 

khi đạt hiệu quả, tối đa 

0.5ug/kg/ph  

Ngưng tim: 0.1ml/kg dd 

1/10000 TMC, sau 3-5 

phút lặp lại liều như trên 

hoặc gấp 10 lần, và tiếp 

tục sau 3-5 phút 

hoặc 0.1ml/kg dd 1/1000 

bơm qua NKQ 

  
Adrenalin 1/1000 

1mg/1ml 

Acyclovir 
20mg/kg/lần x 4 lần/ngày, 

tối đa 800mg/ngày. 
  

Viên 200mg, 400mg, 

800mg 
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Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

LOẠI TÊN 
HOẠT CHẤT - 

HÀM LƯỢNG 
TÁC DỤNG LIỀU DÙNG 

THẬN 

TRỌNG 
CCĐ 

Tân 

dược 

Rosuvas Hasan 

100 
Rosuvastatin 10mg Tăng Cholesterol 

Khới đầu 5-

10mg, ngày 1 

lần. Có thể 

tăng liều sau 

mỗi 4 tuần, 

tối đa 40mg/

ngày 

Đau cơ, tiêu cơ 

vấn, tăng men 

gan 

quá mẫn, suy gan, 

suy thận 

Tân 

dược 
Rishon 10 mg Rosuvastatin 10mg Tăng Cholesterol 

Khởi đầu 5-

10mg, ngày 1 

lần. Có thể 

tăng liều sau 

mỗi 4 tuần, 

tối đa 40mg/

ngày 

Đau cơ, tiêu cơ 

vấn, tăng men 

gan 

quá mẫn, suy gan, 

suy thận 

Tân 

dược 
D-Cotatyl 500 

Mephenesin 

500mg 

Điều trị hỗ trợ 

đau do co cứng 

cơ trong thoái 

hóa cột sống, rối 

loạn tư thế cột 

sống, vẹo cổ, đau 

lưng.. 

1.5-3g/ngày 

chia làm 3 lần 

Tiền sử dị ứng, 

hen PQ, dị ứng 

aspirin. Có 

bệnh hô hấp, 

yếu cơ, nghiện 

thuốc, sử dụng 

chung với 

rượu, suy gan, 

suy thận. 

  

Tân 

dược 

Obibebe H/20 

ống uống) 

Magne lactat 

470mg + Vitamin 

B6 5mg 

Thiếu magne 

nặng, Rối loạn 

chức năng do lo 

âu đi kèm tăng 

thông khí khi 

chưa có triệu 

chứng đặc hiệu 

Trẻ em: 2-6 

ống/ngày; 

người lớn 4-6 

ống/ngày 

Suy thận 
Suy thận có thanh 

thải Cr<30ml/ph 

Tân 

dược 

Otrivin (nhỏ mũi 

10ml) 

Xylometazoline 

Hydrochloride 

0.05% 

Viêm xoang, 

viêm mũi, viêm 

mũi dị ứng, 

nghẹt mũi, sổ 

mũi 

Trẻ 2-5t. 1-2 

giọt vào mỗi 

mũi x 1-3 lần/

ngày. Trẻ 6-

12t. 2-4 giọt 

vào mỗi mũi x 

2-3 lần/ngày 

Người tăng 

huyết áp, bệnh 

tim, bệnh 

cường tuyến 

giáp.  

- Không nên 

dùng quá liều 

vì có thể gây 

nóng, nước 

mũi chảy nhiều 

hơn hoặc chảy 

máu mũi ở trẻ 

em 

Viêm mũi, tai, họng 

có nguồn gốc do vi-

rus, do nấm. Viêm 

dây thần kinh, viêm 

thính giác.  Không 

dùng cho trẻ sơ sinh 

dưới 3 tháng tuổi, 

người bị glocome 

góc đóng, đang dùng 

thuốc trầm cảm 3 

vòng. 
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Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

LOẠI TÊN 
HOẠT CHẤT - 

HÀM LƯỢNG 
TÁC DỤNG LIỀU DÙNG 

THẬN 

TRỌNG 
CCĐ 

Tân 

dược 
Rovas 1.5M 

Spiramycin 

1.5000.000 IU 

Nhiễm khuẩn 

đường hô hấp, da 

và sinh dục do vi 

khuẩn gram (+), 

các chũng Coc-

cus như Strepto-

coccus, Pneumo-

coccus 

Người lớn: 3-

6 viên/ngày 

chia 3 lần. Trẻ 

em: 

150.000IU/

kg/ngày chia 

3 lần 

Suy gan 
Quá mẫn với Spira-

mycin, Erythromycin 

Tân 

dược 

Cotilam (kem 

bôi da 20g) 

Diclofenac diethyl-

amin 232mg 

Điều trị giảm đau 

và kháng viêm 

tại chỗ trong: 

viêm gân, quanh 

khớp, viêm sau 

chấn thương gân, 

dây chằng, cơ, 

khớp, bong gân. 

thoa mỗi ngày 

3-4 lần, lần từ 

2-4g. Tổng 

liều không 

quá 32g cho 

tất cả các vị 

trí 

Vết thương hở, 

sử dụng cùng 

lúc với các 

thuốc thoa tại 

chỗ khác. 

Hen suyễn, dị ứng 

aspirin, mẫn cảm. 

Tân 

dược 

Buto-Asma 

(Bình xịt 200 liều 

có sẵn đầu xịt) 

Salbutamol 0.1mg 

mỗi liều xịt 

Hen phế quản, 

viêm phế quản 

mạn có co thắt 

phế quản, khí 

phế thũng.  

người lớn: 1-2 

liều xịt, có thể 

lặp lại sau vài 

phút, trẻ em: 

1 liều xịt. 

Thiếu máu cơ 

tim, loạn nhịp, 

cao huyết áp, 

cường giáp, 

động kinh, 

glôcôm, đái 

tháo đường. Hạ 

Kali huyết khi 

dùng chung với 

steroids, thuốc 

lợi tiểu, thuốc 

nhuận tràng. 

Quá mẫn với thuốc. 

Nhồi máu cơ tim.  

Tân 

dược 

Mebever MR 

200mg 
Mebeverin 200mg 

Giảm triệu chứng 

của hội chứng 

ruột kích thích 

Người lớn: 1 

viên x2 lần, 

nguyên viên 

Rối loạn 

chuyển hóa 

pocphirin 

Liệt tắc ruột. Mẫn 

cảm. 

Chế 

phẩm 

YHCT 

Kidneycap Bát 

vị - bổ thận 

dương 

Thục địa, Hoài 

sơn,Mẫu đơn bì, 

Trạch tả,Phục linh, 

Sơn thù,Phụ tử chế, 

Quế 

Thận dương yếu, 

váng đầu, ù tai, 

đau lưng mỏi 

gối, tiểu đêm. 

2 viên x 3 lần Đái tháo đường 

Phụ nữ có thai, táo 

bón, trẻ em <15 tuổi, 

tiểu nhạt, thể nhiệt, 

huyết hư. 

Chế 

phẩm 

YHCT 

Viên nang bổ 

trung ích khí 

Đảng sâm, Hoàng 

kỳ, Đương quy, 

Bạch truật, Thăng 

ma, Sài hồ, Trần 

bì, Cam thảo,Sinh 

khương 

Tỳ vị suy nhược, 

thân thể mệt mỏi, 

yếu sức, kém ăn, 

bụng trướng tiêu 

chảy dài ngày, sa 

trực tràng, sa dạ 

con. 

2v x 3 lần   

Phụ nữ có thai, hen 

suyễn, tăng huyết áp, 

trẻ em<30 tháng tuổi, 

trẻ em có tiền sử sốt 

cao co giật hoặc 

động kinh. 
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Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

LOẠI TÊN 
HOẠT CHẤT - 

HÀM LƯỢNG 
TÁC DỤNG LIỀU DÙNG 

THẬN 

TRỌNG 
CCĐ 

Chế 

phẩm 

YHCT 

Thiên sứ hộ tâm 

đan 

Đan sâm, Tam thất, 

Borneol 

Điều trị và phòng 

ngừa rối loạn 

nhịp tim, đau thắt 

ngực và tăng 

cholesterol 

uống/ngậm 

dưới lưỡi 10v 

x 3 lần. Đợt 

điều trị 4 tuần 

Phụ nữ có thai, 

trẻ em 

Mẫn cảm với bất kỳ 

thành phần nào của 

thuốc. 

Chế 

phẩm 

YHCT 

Viêm mũi- xoang 

Rhinassin- OPC 

Thương nhĩ tử, 

Hoàng kỳ, Bạch 

chỉ, Phòng phong, 

Tân di hoa, Bạch 

truật, Bạc hà 

Viêm xoang, 

viêm mũi, viêm 

mũi dị ứng, 

nghẹt mũi, sổ 

mũi 

Người lớn và 

trẻ em>12 

tuổi ngày 3v x 

3 lần 

Phụ nữ có thai 

và cho con bú 

Trẻ em<12 tuổi. Mẫn 

cảm. 

Chế 

phẩm 

YHCT 

An thần bổ tâm - 

f 

Sinh địa, Mạch 

môn,Thiên môn 

đông, Táo nhân, Bá 

tử nhân, Huyền 

sâm ...... 

Stress, suy nhược 

thần kinh, hồi 

hộp, hỗ trợ điều 

trị thiểu năng 

vành. 

2-3v x 3 lần 

Phụ nữ có thai 

và cho con bú. 

Tiêu chảy. 

  

Chế 

phẩm 

YHCT 
Fitôgra – f 

Hải mã, Lộc 

nhung, Nhân sâm, 

Quế 

Stress, suy giảm 

hoạt động tình 

dục, đau lưng, 

mỏi gối, tiểu 

đêm, lạnh tay 

chân, xuất tinh 

sớm. 

2v x 2-3 lần 
Người có cơ 

địa dị ứng. 

Phụ nữ có thai và trẻ 

em <16 tuổi. 

Chế 

phẩm 

YHCT 
Fitôrhi – F 

Bạch chỉ; Tân di 

hoa; Thương nhĩ 

tử; Tinh dầu Bạc 

hà 

Viêm xoang, 

viêm mũi, viêm 

mũi dị ứng, 

nghẹt mũi, sổ 

mũi, đau tức 

vùng trước trán 

do xoang. 

2-3v x 2-3 

lần. 
  Trẻ em <12 tháng 

Chế 

phẩm 

YHCT 

Garlicap viên tỏi 

nghệ 
Tỏi, Nghệ 

Giúp giảm cho-

lesterol và tri-

glycerid máu,, 

phòng ngừa xơ 

vữa động mạc, 

đột quỵ, NMCT, 

tăng cường miễn 

dịch. 

2v x 2 lần Phụ nữ có thai 

Mẫn cảm với bất kỳ 

thành phần nào của 

thuốc. 

Chế 

phẩm 

YHCT 
Magasol 

Actiso, Biển súc, 

Bìm bìm 

Thanh nhiệt, giải 

độc, tăng cường 

chức năng gan, 

mụn nhọt, nổi mề 

đay, ban ngứa, 

vàng da, táo bón. 

Người lớn: 2-

4v x 3 lần. 

Trẻ em: 1-2v 

x 3 lần. 

  

Phụ nữ có thai và cho 

con bú, mẫn cảm với 

thành phần thuốc. 
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Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

Trang 19 

Hướng dẫn quy trình đề nghị thêm mới thuốc từ khoa, phòng 

dựa trên hướng dẫn của WHO 

1. Thuốc như thế nào thì được đề nghị 

thêm mới? 

Chỉ chọn các thuốc có đủ bằng chứng tin cậy 

về hiệu quả điều trị, độ an toàn thông qua các 

thử nghiệm lâm sàng và trên thực tế sử dụng 

rộng rãi tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

Thuốc được lựa chọn phải có sẵn ở dạng bào 

chế đảm bảo sinh khả dụng, cũng như sự ổn 

định về chất lượng trong điều kiện bảo quản 

và sử dụng nhất định. 

Khi có hai hay nhiều hơn hai thuốc tương 

đương nhau về hai tiêu chí trên thì cần phải 

lựa chọn trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng các yếu 

tố như hiệu quả điều trị, độ an toàn, giá cả và 

khả năng cung ứng. 

Thuốc ghi tên generic hoặc tên chung quốc tế, 

tránh đề cập đến tên biệt dược hoặc nhà sản 

xuất cụ thể. 

Quan trọng nhất là thuốc phải có trong phác 

đồ điều trị của cơ sở đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Ai là người được đề nghị thêm mới thuốc 

vào danh mục thuốc? 

Chỉ có bác sỹ, dược sỹ mới có quyền yêu cầu 

bổ sung hoặc loại bỏ thuốc, có xác nhận của 

trưởng khoa phòng lâm sàng. Các đề xuất bổ sung thuốc được chuẩn bị 

dựa trên các mẫu chính thức đã được xây dựng, sau đó gửi cho thư ký 

của Hội đồng thuốc và điều trị (HĐT&ĐT). Nếu đã được điền đầy đủ 

các thông tin yêu cầu, được chuyển tới đơn vị thông tin thuốc hoặc 

dược sỹ chịu trách nhiệm về thông tin thuốc, đơn vị thông tin thuốc 

tìm kiếm các thông tin để đánh giá thuốc mới được yêu cầu với các 

thuốc đã có trong DMTBV có cùng chỉ định. Mục tiêu so sánh là chi 

phí - hiệu quả, độ an toàn và giá. 

3. HĐT&ĐT làm gì để thông qua thuốc được đề nghị thêm mới? 

HĐT&ĐT đánh giá các đề nghị bổ sung thuốc dựa trên các tiêu chí có 

cơ sở bằng chứng rõ ràng, cụ thể và được tất cả các thành viên 

HĐT&ĐT thống nhất. 

Đối với các thuốc đề nghị chưa có trong Danh mục thuốc Bệnh viện 

(DMTBV)  hiện tại, cần đánh giá hiệu quả điều trị, hiệu lực và độ an 

toàn của thuốc theo các tài liệu đáng tin cậy; chất lượng của thuốc 

thông qua việc cấp số đăng ký của Bộ Y Tế và hệ thống cung cấp đảm 

bảo chất lượng về vận chuyển, bảo quản và sản xuất. Các thuốc mới 

đánh giá dựa trên năng lực, kinh nghiệm lâm sàng cũng như điều kiện 

trang thiết bị cần cho việc sử dụng thuốc, vai trò của bác sỹ khi theo 

dõi điều trị và dự tính chi phí của bệnh viện khi thuốc được đưa vào sử 

dụng và khả năng cung ứng của thuốc. 

HĐT&ĐT quy định mẫu đề nghị sử dụng thuốc ngoài DMTBV. Khoa 

Dược lưu lại các biên bản đề xuất bao gồm tên bác sỹ đề nghị, tên và 

số lượng thuốc yêu cầu để theo dõi sự tuân thủ DMTBV và đánh giá 

sự đáp ứng của DMTBV với mô hình bệnh tật và cân nhắc có bổ sung 

thuốc vào DMTBV hay không. 

Đối với các thuốc đề nghị mà đã có thuốc có tác dụng tương tự trong 

danh mục, HĐT&ĐT cần xem xét các yếu tố: Thuốc mới có vượt trội 

hơn so với thuốc hiện có về mặt hiệu quả điều trị, độ an toàn, tiện dụng 

không và so sánh tổng chi phí cho một liệu trình điều trị bằng thuốc 

mới so với các thuốc hiện có. Đối với những thuốc đề nghị để sử dụng 

cho một số trường hợp nhất định thì không nên đưa các thuốc này vào 

trong danh mục. Những tình huống như vậy bao gồm: Bệnh nhân 

không đáp ứng hoặc có những chống chỉ định với các thuốc hiện có 



Số thứ 3  - Lưu hành nội bộ 

 

  BAN BIÊN TẬP:  BS.CKII NGUYỄN HỮU THƠ 

   DS.CKI Phạm Hữu Phước 

   DS Hồ Đăng Khoa 

   BS Đặng Minh Hồng Phúc 
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