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DANH MỤC THUỐC KHÔNG NÊN NHAI - BẺ - NGHIỀN 

 

Vì sao một số thuốc không được nhai, bẻ 

nhỏ hoặc nghiền ? 

Có rất nhiều dạng thuốc viên không nên nhai 

hoặc nghiền, bẻ nhỏ. Bởi vì việc này sẽ phá vỡ 

cấu trúc giải phóng thuốc, làm thay đổi dược 

động học của thuốc (hấp thu, phân bố, chuyển 

hóa, thải trừ của thuốc) và có thể dẫn đến mất 

hoặc giảm hiệu quả điều trị hoặc xảy ra độc tính 

cho người bệnh.  

 

Có những dạng thuốc viên nào không 

được nhai, nghiền hay bẻ nhỏ?  

Có 6 dạng thuốc sau không nên được nhai, 

nghiền hay bẻ nhỏ.  

1. Thuốc có dạng bào chế giải phóng dược chất 

kéo dài  

2. Thuốc bao tan trong ruột 

3. Thuốc ngậm dưới lưỡi 

4. Thuốc chứa dược chất có nguy cơ gây hại 

cho người tiếp xúc  

5. Thuốc rất đắng, có mùi khó chịu  

6. Thuốc viên sủi 

 

 

 

1. Thuốc có dạng bào chế giải phóng dược 

chất kéo dài 

Là dạng thuốc có bao một lớp màng mỏng đặc 

biệt hoặc có khung trơ (matrix) chứa thuốc giúp 

phóng thích dược chất từ từ trong suốt thời gian 

di chuyển trong ống tiêu hóa để cho tác dụng 

kéo dài. 

Thuốc phóng thích dược chất suốt 12 hoặc 24 

giờ. Dấu hiệu nhận biết: ký hiệu trên tên thuốc 

thường có các chữ viết tắt trong Bảng 1. 

Ví dụ một số biệt dược có ở BV có các kí hiệu 

trên: GLUCOPHAGE XR (metformin), SaVi 

Trimetazidine MR (trimetazidin), Adalat LA 

(nifedipin), DUSPATALIN RETARD 

(mebeverine). 

Tuy nhiên, cũng có nhiều tên thuốc không có 

ký hiệu để nhận biết như: AGGRENOX 

(aspirin and dipyridamole), PENTASA 

(mesalamine), PLENDIL (felodipine), 

NITROMINT (nitroglycerin). 

Đặc biệt, dạng thuốc này chứa hàm lượng cao 

hơn dạng thuốc thông thường nên phải dùng 

đúng số viên, số lần trong ngày theo chỉ định 

của bác sĩ. Nếu dùng sai có thể gây quá liều 

nguy hiểm và đặc biệt không được nhai, bẻ nhỏ 

hoặc mở viên nang. 

Bảng 1: Kí hiệu nhận biết thuốc giải phóng kéo dài 

Kí hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 

LA Long acting Tác dụng kéo dài 

CR Controlled release Phóng thích có kiểm soát 

CD controlled delivery Phóng thích có kiểm soát 

SR Sustained release Phóng thích chậm 

XL/XR Extended release Phóng thích kéo dài 

SA Sustained action Tác dụng kéo dài 

DA Delayed action Tác dụng kéo dài 

MR Modified release Tác dụng kéo dài 

ER Extended release Tác dụng kéo dài 

PA Prolonged action Tác dụng kéo dài 

Retard Retard Chậm 
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2. Thuốc bao tan trong ruột 

Là dạng bào chế để thuốc đi qua dạ dày còn 

nguyên vẹn và chỉ tan ở phần đầu ruột non (tá 

tràng) và phóng thích dược chất ở ruột. 

Mục đích của dạng thuốc này là ngăn ngừa 

dược chất bị phân hủy trong môi trường acid 

của dạ dày chẳng hạn như các thuốc ức chế 

bơm proton NEXIUM (esomeprazole), OVAC 

(omeprazole) hoặc PARIET (rabeprazole); hay 

ngăn ngừa dược chất phóng thích ở dạ dày, gây 

hại cho niêm mạc dạ dày (như viên nén bao tan 

ở ruột aspirin pH=8). 

Với loại thuốc viên bao tan trong ruột, rất cần 

uống nguyên vẹn cả viên. 

 

3. Thuốc ngậm dưới lưỡi 

Với những viên thuốc đặt dưới lưỡi và ngậm 

cho tan cần đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được 

bẻ đôi, bẻ nhỏ viên thuốc, nếu làm như vậy thì 

sẽ phá vỡ cấu trúc nguyên vẹn của thuốc, làm 

hỏng dạng thuốc. Ví dụ như thuốc 

SORBITRATE (isosorbide dinitrate), 

ERGOMAR (ergotamine). 

 

4. Thuốc chứa dược chất có nguy cơ gây hại 

cho người tiếp xúc 

Là thuốc điều trị ung thư, thuốc gây độc tế bào, 

thuốc ức chế miễn dịch. Việc nhai hoặc nghiền 

các thuốc này có thể không ảnh hưởng đến 

dược động học của thuốc nhưng sẽ tạo ra các 

hạt phân tử có khả năng gây hại cho người thao 

tác do hít phải các phân tử này. 

Một số thuốc như DOLOBIB (diflunisal), 

FELDENCE (piroxicam), POSICOR 

(mibefradil) nếu nghiền hoặc mở viên nang, bột 

thuốc sẽ phân tán, tiếp xúc với da hoặc niêm 

mạc gây kích ứng. Thậm chí có thuốc như 

PROPECIA (finasteride), 

PROSCAR(finasteride) được khuyến cáo không 

được nghiền, bẻ nhỏ vì nếu bột thuốc bị phân 

tán, xâm nhập qua cơ thể phụ nữ mang thai 

(qua đường mũi, miệng) sẽ ảnh hưởng đến thai 

. 

5. Thuốc rất đắng, có mùi khó chịu 

 Không nên nhai, nghiền những thuốc mà dược 

chất có mùi vị khó chịu như ZINNAT 

(cefuroxim), REMERON (mirtazapine) hoặc 

dược chất gây kích ứng niêm mạc đường tiêu 

hóa như FOSAMAX (alendronate). Các thuốc: 

BETAPEN-VK (Penicillin V), CIPRO 

(ciprofloxacin), CEFTIN (cefuroxime), 

DESYREL (trazodone), EQUANIL 

(meprobamate), BERBERIN (berberin) là thuốc 

phải uống nguyên viên vì nếu bẻ nhỏ, nghiền 

nát, bệnh nhân sẽ không chịu được vị đắng khó 

chịu của dược chất.

 

Bảng 2:  Danh mục thuốc không được nghiền và bẻ tại TTYT Huyện Sơn Hòa 

Hoạt chất Biệt dược 

1. Thuốc giải phóng kéo dài 

Trimetazidin Vaspycar MR 

Felodipin Flodicar 5mg MR 

Nifedipin Nifedipin Hasan 20 Retard 

2. Thuốc bao tan ở ruột 

Omeprazole Pyme OM40 

Aspirin 81 Aspirin 81 

3. Thuốc ngậm dưới lưỡi 

Nifedipin Nifedipin 10 

4. Thuốc rất đắng, mùi khó chịu 

Berberin, Mộc hương Antesik 
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DANH SÁCH CÁC CẶP TƯƠNG TÁC THUỐC CẦN CHÚ Ý VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

ương tác thuốc là vấn đề thường gặp 

trong thực hành lâm sàng và là một 

trong những nguyên nhân gây ra các 

biến cố bất lợi của thuốc, bao gồm xuất hiện 

độc tính hoặc phản ứng có hại trong quá trình 

sử dụng, thất bại điều trị, thậm chí có thể gây tử 

vong cho bệnh nhân. Tỷ lệ tương tác tăng theo 

cấp số nhân với số lượng thuốc phối hợp. Để 

góp phần tăng cường công tác kiểm soát và 

giảm thiểu tương tác thuốc bất lợi trong thực 

hành lâm sàng;dựa trên danh mục thuốc hiện 

đang sử dụng tại Bệnh viện, Hội đồng Thuốc và 

điều trị ban hànhdanh sách các cặp tương tác 

thuốc có ý nghĩa lâm sàng cần chú ý và biện 

pháp xử trí, danh mục này được thể hiện ở bảng 

sau: 

TT Thuốc 1 Thuốc 2 

Ảnh hưởng 

của tương 

tác 

Biện pháp xử trí 

1 Amiodaron Digoxin 

Làm tăng 

nồng độ 

digoxin trong 

máu, có thể 

gây ngộ độc 

- Giảm 1/2 đến 1/3 

liều digoxin khi bắt 

đầu dùng amiodaron 

và tiếp tục hiệu chỉnh 

liều sau 1 hoặc 2 tuần, 

có thể sau 1 tháng từ 

khi ngừng dùng 

amiodaron, lưu ý đặc 

biệt trên bệnh nhi. 

- Theo dõi biểu hiện 

độc tính của digoxin 

(như nôn, buồn nôn, 

loạn nhịp tim) 

2 Amiodaron Diltiazem 

Làm tăng 

nồng độ 

diltiazem 

trong có thể 

gây chậm 

nhịp, ngừng 

xoang, blốc 

nhĩ thất 

- Chống chỉ định trên 

bệnh nhân mắc hội 

chứng suy nút xoang 

hoặc  blốc nhĩ thất 

một phần. 

- Theo dõi biểu hiện 

bất thường trên tim 

mạch của bệnh nhân, 

đặc biệt trong giai 

đoạn dùng liều tấn 

công amiodaron 

3 Amiodaron Simvastatin/ Atorvastatin 

Làm tăng độc 

tính của 

simvastatin 

- Tránh phối hợp, nếu 

bắt buộc phối hợp 

cần: 

+ Theo dõi độc tính 

trên cơ (đau, yếu cơ) 

và nồng độ Creatinin 

4 
Clarithromycin/ 

Erythromycin 
Simvastatin/ Atorvastatin 

5 Fluconazol Simvastatin/ Atorvastatin 

T 
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TT Thuốc 1 Thuốc 2 

Ảnh hưởng 

của tương 

tác 

Biện pháp xử trí 

6 Colchicin Simvastatin/ Atorvastatin 

Kinase (CK), ngừng 

sử dụng statin nếu 

nồng độ CK tăng rõ 

rệt hoặc nghi ngờ tiêu 

cơ vân cấp 

+ Dùng liều statin 

thấp nhất có hiệu quả. 

- Xem xét chuyển 

sang dùng 

rosuvastatin/ 

fluvastatin/ 

pravastatin hoặc thay 

clarithromycin/ 

erythromycin bằng 

azithromycin để giảm 

bớt mức tương tác. 

7 Colchicin 
Clarithromycin/ 

Erythromycin 

Tăng độc 

tính của 

Colchicin, 

đến mức 

nguy hiểm. 

Tránh phối hợp, đặc 

biệt trên bệnh nhân 

suy thận 

- Nếu bắt buộc phối 

hợp: 

+ Giảm liều colchicin 

+ Theo dõi các dấu 

hiệu độc tính của 

colchicin (tiêu chảy, 

sốt, đau cơ, giảm bạch 

cầu, tiểu cầu,..) 

- Có thể xem xét thay 

clarithromycin/ 

erythromycin bằng 

azithromycin, thay 

fluconazol bằng 

miconazol. 

8 Colchicin Fluconazol 

9 Digoxin  Canxi/ Magie 

Tăng nguy cơ 

loạn nhịp, 

tiêm tĩnh 

mạch canxi 

và magie 

cùng lúc với 

các dẫn chất 

digitalis có 

thể gây tử 

vong 

- Chống chỉ định: 

Phối hợp canxi tiêm 

tĩnh mạch với dẫn 

chất digitalis 

- Khi phối hợp canxi, 

magie bằng đường 

uống phải theo dõi 

lâm sàng và nếu cần 

phải theo dõi cả điện 

tâm đồ 
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TT Thuốc 1 Thuốc 2 

Ảnh hưởng 

của tương 

tác 

Biện pháp xử trí 

10 Corticoid NSAIDs 

Tăng tác 

dụng phụ lên 

đường tiêu 

hóa 

Tránh phối hợp, nếu 

bắt buộc phối hợp nên 

dùng kèm với thuốc 

bảo vệ dạ dày 

11 Aspirin 

Các NSAID (diclofenac, 

ketorolac, ibuprofen, 

meloxicam,..) 

Làm tăng tác 

dụng phụ 

nghiêm trọng 

của NSAIDs 

+ Aspirin – ketorolac: 

chống chỉ định 

+ Aspirin – các 

NSAID khác: nên 

tránh phối hợp này, 

bác sỹ cần lưu ý tương 

tác có thể xảy ra và có 

thể dẫn đến xuất huyết 

tiêu hóa. 

12 Aspirin 

Heparin và heparin trọng 

lượng phân tử thấp 

(enoxaparin) 

Tăng nguy cơ 

chảy máu 

- Nên tránh phối hợp 

hai thuốc trừ một số 

trường hợp đặc biệt 

như dự phòng biến 

chứng thiếu máu cục 

bộ ở bệnh nhân đau 

thắt ngực không ổn 

định 

- Khi cần thiết phối 

hợp hai thuốc, cần 

theo dõi chặt chẽ các 

chỉ số xét nghiệm 

đông máu thích hợp 

và biểu hiện xuất 

huyết trên bệnh nhân. 

Điều trị triệu chứng 

xuất huyết nếu xảy ra. 

13 Các NSAID 

Heparin và heparin trọng 

lượng phân tử thấp 

(enoxaparin) 

Tăng nguy cơ 

chảy máu 

- Tạm ngừng NSAID 

trước khi bắt đầu sử 

dụng heparin hoặc 

heparin trọng lượng 

phân tử thấp, nếu có 

thể. 

- Theo dõi chặt chẽ 

các dấu hiệu chảy máu 

trên lâm sàng (đặc biệt 

là chảy máu đường 

tiêu hóa) và các chỉ số 

xét nghiệm thích hợp 
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TT Thuốc 1 Thuốc 2 

Ảnh hưởng 

của tương 

tác 

Biện pháp xử trí 

trên bệnh nhân. 

14 Diltiazem 
Clarithromycin/ 

Erythromycin 

Làm tăng 

nguy cơ nhịp 

tim bất 

thường, có 

thể gây tử 

vong. 

Tránh phối hợp, nếu 

phối hợp: 

 - Theo dõi khoảng QT 

tại thời điểm ban đầu 

và trong suốt quá trình 

dùng đồng thời 2 

thuốc này. 

 - Hiệu chỉnh liều 

diltiazem, nếu cần 

thiết. 

15 Ivabradin 

Thuốc ức chế CYP3A4 

(diltiazem, clarithromycin, 

erythromycin, itraconazol) 

Làm tăng 

nồng độ 

ivabradin 

trong máu, 

nguy cơ gây 

chậm nhịp 

tim, rối loạn 

dẫn truyền 

- Chống chỉ định phối 

hợp ivabradin với 

clarithromycin, 

erythromycin uống, 

itraconazol, diltiazem. 

- Có thể phối hợp 

ivabradin với 

fluconazol nhưng cần 

dùng ivabradin ở liều 

khởi đầu thấp 2,5 mg 

x 2 lần/ngày và theo 

dõi nhịp tim của bệnh 

nhân. 

16 Kali clorid Thuốc ức chế men chuyển 

Nguy cơ làm 

tăng kali 

máu, rối loạn 

dẫn truyền 

tim 

Tránh kê đơn đồng 

thời hai thuốc này, 

đặc biệt với người 

bệnh cao tuổi, suy 

thận và suy tim 
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TT Thuốc 1 Thuốc 2 

Ảnh hưởng 

của tương 

tác 

Biện pháp xử trí 

17 Kali clorid Spironolacton 

Làm tăng kali 

máu, trường 

hợp nghiêm 

trọng có thể 

dẫn đến suy 

thận, liệt cơ, 

nhịp tim 

không đều, 

ngừng tim 

- Chỉ phối hợp hai 

thuốc này trong 

trường hợp bệnh nhân 

hạ kali máu nghiêm 

trọng không đáp ứng 

với một trong hai 

thuốc khi dùng đơn 

độc. Đặc biệt thận 

trọng ở những bệnh 

nhân có các yếu tố 

nguy cơ (như bệnh 

nhân cao tuổi, mắc đái 

tháo đường hoặc suy 

thận) 

- Nếu phối hợp, theo 

dõi chặt chẽ nồng độ 

kali trong huyết thanh 

và biểu hiện tăng kali 

máu trên bệnh nhân 

(yếu cơ, mệt mỏi, dị 

cảm, nhịp tim chậm, 

sốc và điện tâm đồ bất 

thường), đồng thời 

khuyến cáo bệnh nhân 

về chế độ ăn hợp lý, 

tránh dùng thức ăn 

giàu kali. 

18 Spironolacton 

Thuốc ức chế men chuyển 

(Enalapril, captopril, 

lisinopril,..) 

Nguy cơ làm 

tăng kali 

máu, trường 

hợp nghiêm 

trọng đe dọa 

tính mạng, 

đặc biệt 

người suy 

thận 

- Không nên sử dụng 

cặp phối hợp này ở 

những bệnh nhân có 

Clcr < 30ml/ph. 

- Theo dõi thường 

xuyên chức năng thận 

và nồng độ kali trong 

huyết thanh của bệnh 

nhân, đặc biệt ở 

những bệnh nhân có 

một hoặc nhiều yếu tố 

nguy cơ (dùng đồng 

thời với những thuốc 

có khả năng tăng nồng 

độ kali máu, mắc kèm 

đái tháo đường hay 
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TT Thuốc 1 Thuốc 2 

Ảnh hưởng 

của tương 

tác 

Biện pháp xử trí 

suy thận, bệnh nhân 

dùng spironolacton 

với liều >50 mg/ngày, 

cao tuổi). 

- Sử dụng 

spironolacton ở liều 

thấp nhất có hiệu quả. 

Liều khuyến cáo cho 

đa số bệnh nhân là 

25mg/ngày. 

19 Amikacin Furosemid 

Tăng độc 

tính trên thận 

và thính giác 

Tránh phối hợp, nếu 

bắt buộc phối hợpnên: 

+ Kiểm tra chức năng 

thận, thính giác trước 

khi dùng thuốc, định 

kỳ theo dõi 

+ Không dùng quá 

liều khuyến cáo 

+ Giảm 1 hoặc cả 2 

thuốc trên bệnh nhân 

suy thận 

20 Carbamazepin Clarithromycin/Erythromycin 

Làm tăng độc 

tính của 

carbamazepin 

- Thay thế 

clarithromycin / 

erythromycin bằng 

azithromycin hoặc cân 

nhắc ngừng sử dụng 

một trong hai thuốc, 

đặc biệt tránh phối 

hợp erythromycin và 

carbamazepin. 

- Hiệu chỉnh liều 

carbamazepin hợp lý 

(khoảng 30 – 50% khi 

phối hợp 

clarithromycin). 

- Theo dõi chặt chẽ 

dấu hiệu độc tính của 

carbamazepin trên 

bệnh nhân (rối loạn 

vận động, chóng mặt, 

ngủ gà, thờ ơ, mất tập 

trung, chứng nhìn đôi) 



 Page 12 

TT Thuốc 1 Thuốc 2 

Ảnh hưởng 

của tương 

tác 

Biện pháp xử trí 

21 Ciprofloxacin Theophyllin 

Làm tăng độc 

tính của 

theophyllin 

Nếu phối hợp: 

- Giảm 30-50% liều 

theophyllin khi bắt 

đầu dùng 

ciprofloxacin 

- Theo dõi nồng độ và 

các dấu hiệu độc tính 

của theophyllin: đánh 

trống ngực, nhịp tim 

nhanh, buồn nôn, 

run,.. 

- Xem xét thay 

ciprofloxacin bằng 

quinolon khác 

(moxifloxacin) 

22 Ceftriaxon 

Dung dịch tiêm truyền tĩnh 

mạch chứa Calci (calci 

clorid, Ringer lactat) 

Tạo tủa 

ceftriaxon - 

calci (đã phát 

hiện tạo tủa 

tại phổi và 

thận trẻ sơ 

sinh) 

- Không trộn lẫn 2 

thuốc cùng 1 đường 

truyền 

- Trẻ sơ sinh (<28 

ngày): chống chỉ định 

dùng đồng thời 

- Đối tượng khác: nếu 

cần thiết phải dùng 

nên 2 đường truyền 

khác nhau tại 2 vị trí 

truyền khác nhau. 

23 Adrenalin Propranolol 

Nguy cơ gây 

tăng huyết áp 

và chậm nhịp 

tim, có thể 

dẫn đến sốc 

tim 

-Propranolol 

làm giảm tác 

dụng của 

adrenalin 

- Nếu cần thiết phải 

dùng thuốc chẹn bêta 

nên thay propranolol 

bằng thuốc chẹn bêta 

chọn lọc (như 

metoprolol) ít nguy cơ 

gây tăng huyết áp và 

chậm nhịp tim hơn 

- Theo dõi chặt chẽ 

huyết áp của bệnh 

nhân 

- Nếu propranolol đối 

kháng tác dụng của 

adrenalin trong xử lý 

sốc phản vệ, sử dụng 

glucagon có thể có 

hiệu quả 
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TT Thuốc 1 Thuốc 2 

Ảnh hưởng 

của tương 

tác 

Biện pháp xử trí 

24 

Thuốc cản 

quang chứa iod 

(Iobitridol-

Xenetix, 

Iopromid -

Ultravist,..) 

Metformin 

Tích lũy 

metformin, 

nhiễm toan 

lactic, suy 

thận cấp 

Trong trường hợp 

bệnh nhân phải sử 

dụng thuốc cản quang 

có iod, phải dừng điều 

trị với metformin 

trước 48 giờ và chỉ sử 

dụng trở lại sau 48 giờ 

để tránh nguy cơ suy 

thận, dẫn đến tăng tồn 

lưu metformin trong 

cơ thể (quá liều) với 

hậu quả nhiễm toan 

lactic 

25 Metoclopramid 

Các thuốc điều trị loạn thần 

(amitriptylin, clopromazin, 

clozapin, olanzapin, 

risperidol, sulpirid) 

Tăng nguy cơ 

các phản ứng 

ngoại tháp 

hoặc hội 

chứng thần 

kinh ác tính 

Tránh phối hợp, nếu 

phải phối hợp cần 

theo dõi chặt chẽ biểu 

hiện ngoại tháp hoặc 

hội chứng thần kinh 

ác tính (co cứng cơ, 

sốt, đổ mồ hôi, nhầm 

lẫn) 

26 

Quinolon 

(levofloxacin, 

moxifloxacin) 

- Macrolid (azithromycin, 

clarithromycin) 

- Fluconazol 

- Amiodaron 

- Các thuốc điều trị loạn thần 

Tăng nguy cơ 

kéo dài 

khoảng QT, 

xoắn đỉnh 

Tránh phối hợp các 

thuốc này, nếu bắt 

buộc phối hợp, cần 

thận trọng và theo dõi 

chặt chẽ điện tâm đồ, 

đặc biệt là bệnh nhân 

có yếu tố nguy cơ 

xoắn đỉnh (QT kéo 

dài, hạ kali máu chưa 

điều trị) 
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THỜI ĐIỂM UỐNG THUỐC SO VỚI BỮA ĂN 
 

ột trong những yếu tố quyết định 

thời điểm uống thuốc chính là sự 

tương tác giữa thuốc với thức ăn. 

Một số loại thuốc sẽ hấp thu, phân phối hay 

chuyển hóa nhanh hay chậm tùy thuộc vào tình 

trạng dạ dày (rỗng hay đầy thức ăn). Hơn nữa 

một số loại thuốc còn gây ra khó chịu và kích 

ứng dạ dày. Vì vậy việc tư vấn cho bệnh nhân 

về thời điểm uống thuốc là rất cần thiết. 

Đa phần những trường hợp thức ăn làm tăng 

hấp thu thuốc đều được tận dụng để tăng nồng 

độ thuốc trong máu. Tuy nhiên, với những 

thuốc mà nồng độ máu quá cao có thể gây độc 

thì nên tránh uống vào bữa ăn. Những thuốc bị 

thức ăn làm giảm hấp thu thì phải uống xa bữa 

ăn. Các trường hợp còn lại nên uống vào bữa ăn 

để giảm tác dụng không mong muốn trên đường 

tiêu hóa. 

Bảng dưới đây trình bày một số thuốc/nhóm 

thuốc đặc biệt nên uống lúc đói (1h trước khi 

ăn hay 2h sau khi ăn) hay uống trước bữa 

ăn (từ 30 phút đến 1h). 

  

Nhóm thuốc Thuốc Biệt dược 

Thời gian 

sử dụng 

Chú ý 

THUỐC KHÁNG SINH 

Tetracycline Doxycycline Doxycycline 100mg 

 

Tránh uống cùng với sữa 

Macrolide 

Erythromycin 

(dạng base hay 

stearat) 

Erythromycin 

250/500mg 

  

 

- Trước ăn 1h 

- Nếu bị kích ứng tiêu hóa thì 

uống cùng bữa ăn 
Roxithromycin 

Ruxict 150mg 

Dorolid 150mg 

Azithromycin 

Aziefti 500mg 

PymeAZI 500 

 

Uống 1h trước hay 2h sau 

khi dùng thuốc kháng acid 

 

 

 

 

 

M 
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Nhóm thuốc Thuốc Biệt dược 

Thời gian 

sử dụng 

Chú ý 

THUỐC TIÊU HÓA 

 

Ức chế bơm 

proton 

Esomeprazole 

Colaezole 20mg 

Esomeprazol Stada 20mg 

SaVi Esomeprazole 40mg 

Nexium Mups tab 40mg 

 

- Trước ăn 30 phút 

- Không được nghiền, bẻ đôi 

Lansoprazole Scolanzo 30mg 

Omeprazole 

Omeprazol 20mg 

Prazav 20mg 

Rabeprazole 

Barole 10mg 

Pariet 10mg 

Acilesol 20mg 

Arpizol 20mg 

Bepracid 20 

Pantoprazole Bio-panto 40mg 

Sucralfat Sucralfat 

Eftisucral 1g 

Sucrate gel 1g/5ml 

Fudophos 1g gel 

 

Trước ăn 30 phút 

Chống nôn Domperidone Domperidone gsk 10mg 

Men vi sinh Men vi sinh 

Bidisubtilis 

Normagut 250mg 

Thuốc nhuận 

tràng 
Sorbitol Sorbitol 3,3% Trước ăn 10 phút 

THUỐC TIM MẠCH 

Ức chế men 

chuyển 

Captopril 

Captopril 25mg 

Taguar 25mg 

 

Trước 

ăn sáng 1h 
Tránh thực phẩm 

chứa  Kali: chuối, 

phomat, thịt bò; 

thuốc chứa kali… 

Perindopril 

Coversyl 

Perindopril Erbumine 

 

Trước 

ăn sáng 15 

phút 
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Nhóm thuốc Thuốc Biệt dược 

Thời gian 

sử dụng 

Chú ý 

Imidapril 

Tanatril 5mg 

Imidagi 5mg 

 

Glycoside Digoxin 

  

Digoxin 0,25mg 

 

Tránh uống thuốc cùng thực 

phẩm chứa nhiều chất xơ hay 

cam thảo. 

 

 

HORMONE 

Thyroid Levothyroxin Tamidan 

 

  

- Trước ăn sáng 30 phút 

- Thận trọng khi dùng các thực 

phẩm như đậu tương, quả óc 

chó, thực phẩm chứa nhiều chất 

xơ. 

THUỐC CHỐNG THIẾU MÁU 

Ion Fe(++) 

Bidiferon 

Tardyferon B9 

Pymeferon B9 
 

- Trước ăn 1h 

- Nếu kích ứng tiêu hóa có thể 

uống sau ăn 2h 

  

                                 

Uống trước bữa ăn             Uống lúc đói (1h trước khi ăn  

`          hay 2h sau khi ăn) 
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CÁC NHÓM KHÁNG SINH 

 

Các nhóm kháng sinh được sắp xếp theo cấu trúc hoá học. Theo cách phân loại này, kháng sinh được 

chia thành các nhóm như sau: 

TT Tên nhóm Phân nhóm 
Các thuốc hiện có tại TTYT 

Sơn Hòa 

1 
Beta-lactam 

  

Các penicilin 
Amoxicilin 500mg (phổ kháng 

khuẩn trung bình) 

Các cephalosporin 

 Cephalosporin thế hệ 1: 

Cephalexin PMP 500  

 Cephalosporin thế hệ 2: 

Cefaclor Stada 500mg 

capsules, Pyfaclor kid, 

Pyfaclor 250mg, Negacef 

250, Negacef 500 ( 

 Cephalosporin thế hệ 3: 

Ceftanir, Cepoxitil 100, 

Cepoxitil 200, Crocin kid – 

100, Crocin Kid - 50 mg, 

Crocin 200 mg, Taxibiotic 

1000, Zidimbiotic 1000, 

Zoximcef 1g   

 

Các beta-lactam khác 

Carbapenem 

Monobactam 

 

Các chất ức chế beta-

lactamase 

 

2 Aminoglycosid 
 

Tobidex (nhỏ mắt) 

Tobramycin 0,3% (nhỏ mắt) 
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TT Tên nhóm Phân nhóm 
Các thuốc hiện có tại TTYT 

Sơn Hòa 

3 Macrolid 
 

PymeAzi 250 

PymeAZI 500 

4 Lincosamid 
 

 

5 Phenicol 
 

 

6 

Tetracyclin Thế hệ 1 Tetracyclin 1% 

 
Thế hệ 2  

7 Peptid 

Glycopeptid 

Polypetid 

Lipopeptid 

 

8 Quinolon 

Thế hệ 1  

Các fluoroquinolon: 

Thế hệ 2, 3, 4 

Levoquin 250, Pycip 500mg,  

9 

Các nhóm kháng sinh khác 
 

 

Sulfonamid 
 

Bisepthabi 

Oxazolidinon 
 

 

5-nitroimidazol 
 

Metronidazol 
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CÁC THUỐC CẦN CHỈ ĐỊNH CẬN LÂM SÀNG KHI KÊ ĐƠN TẠI TTYT 

HUYỆN SƠN HÒA 

 

STT TÊN THUỐC CẬN LÂM SÀNG GHI CHÚ 

1 Metformine EG 1000mg 
Định lượng Glucose [Máu] 

 

2 Diaprid 2  

3 AGIROVASTIN 20 

- Định lượng Cholesterol toàn 

phần (máu) 

- Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] 

- Định lượng LDL - C (Low 

density lipoprotein Cholesterol) 

[Máu] 

- Định lượng Triglycerid (máu) 

[Máu] 

 

 

4 Kim tiền thảo 
Siêu âm ổ bụng 

 

5 Bài thạch  

6 Allopurinol 
Định lượng Acid Uric [Máu] 

 

7 GOUTCOLCIN  
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Người sống thọ ít bệnh tật đã áp dụng 10 việc này 
5 

 

 

Sống thọ khỏe mạnh là điều ai cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng thực hiện tốt. Đây là 

10 việc đơn giản bạn có thể làm hàng ngày để nâng cao tuổi thọ và sức khỏe, đừng bỏ lỡ.  

ống thọ là niềm mơ ước của hầu hết tất cả mọi người, đặc biệt là việc giữ được sự khỏe mạnh 

khi đã về già là điều mà nhiều người vô cùng quan tâm. Làm sao để sống khỏe mạnh và trường 

thọ là câu hỏi không khó để trả lời, vấn đề nằm ở chỗ, bạn có thể duy trì những thói quen giúp 

kéo dài tuổi thọ hay không. 

Sau đây là danh sách 10 thói quen giúp con người có cơ hội sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. Bất kỳ 

lúc nào bạn cũng có thể tham khảo và áp dụng, chia sẻ thông tin này cho bạn bè và người thân xung 

quanh mình. 

 

S 

https://soha.vn/song-tho.html
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1. Ăn rau xanh mỗi ngày 

Điều này nghe qua có vẻ đặc biệt dễ thực hiện, 

nhưng nhiều người đã không làm điều đó! 

Ăn trái cây và rau quả không chỉ có thể bổ sung 

vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng  

cần thiết khác, ngăn ngừa ung thư đường ruột, 

vv, mà còn cải thiện trạng thái tinh thần và ngăn 

ngừa bệnh tật nảy sinh trong cơ thể. 
 

 

 

 

2. Duy trì ngủ trưa mỗi ngày 

Một nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 24.000 

người trưởng thành tại Trường Y tế Công cộng 

Harvard cho thấy những người duy trì giấc ngủ 

trưa đều đặn có nguy cơ tử vong vì bệnh tim 

thấp hơn 40% so với những người không ngủ 

trưa. Ngoài việc ngủ sâu vào ban đêm, cơ thể 

con người cũng cần ngủ vào ban ngày, đặc biệt 

là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi. 

Nên ngủ trưa một phần tư giờ (15 phút) trong 

ngày, tốt nhất là không quá nửa giờ. 

 

 

3. Đi bộ ít nhất 7 giờ một tuần 

Trên Tạp chí "Tự nhiên" của Hoa Kỳ đã đăng 

tải báo cáo nghiên cứu cho rằng, đối với những 

người trên 60 tuổi, nếu duy trì việc đi bộ ba 

ngày một tuần, mỗi lần đi bộ trong hơn 45 phút, 

có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Đi bộ hơn 7 

giờ mỗi tuần có thể giảm 20% tỷ lệ mắc ung thư 

vú. 

Lời khuyên dành cho bạn là hãy mang một đôi 

giày thể thao nhẹ, đi ra ngoài một vài vòng mỗi 

sáng và tối, giữ cho đôi chân của bạn ổn định và 

https://sohanews.sohacdn.com/2019/1/25/photo-1-1548409740186263601240-15484099517411610002851.png
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vung tay theo các nhịp bước đi. Điều này sẽ rất tốt cho sức khỏe tim mạch và toàn cơ thể. 

4. Mỗi tuần nên ăn một con cá 

Ăn cá có lợi gì? 

Cá chứa nhiều axit béo Omega-3, giúp cải thiện 

sức khỏe não bộ và cải thiện trí nhớ. 

Đối với những người trên 65 tuổi, ăn cá cũng có 

thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. 

Lưu ý rằng cách ăn cá tốt nhất là không nên 

chiên, hấp là cách ngon nhất. 

 

5. Hạn chế ăn ít thịt đỏ 

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí 

Y khoa Anh cho thấy, càng ăn nhiều thịt đỏ, 

nguy cơ tử vong do 8 bệnh nguy hiểm sau đây 

càng cao hơn, bao gồm ung thư, bệnh tim, bệnh 

hô hấp, đột quỵ, tiểu đường, bệnh Alzheimer, 

bệnh thận, bệnh gan. 

Hãy nhớ rằng, bạn chỉ nên kiểm soát lượng thịt 

có thể ăn mỗi ngày là 80-150 gram, đó là trọng 

lượng của thịt trước khi nấu. Cách tốt nhất để 

ăn món thịt chính là băm nhỏ, cắt lát, hầm kỹ và 

hấp chín. 

6. Thỉnh thoảng chơi các trò chơi để thử 

thách trí nhớ 

Đây là cách giúp cho bộ não của bạn càng ngày 

càng trở nên thông minh hơn. 

Thường xuyên thực hiện các trò chơi và hoạt 

động thử thách trí nhớ có thể giúp bạn trì hoãn 

sự lão hóa não, chẳng hạn như chơi trò chơi xếp 

hình, thỉnh thoảng chơi bài, học ngoại ngữ, học 

nhảy một điệu nhảy mới hoặc thậm chí nhai kẹo 

cao su, bạn có thể làm cho bộ não của mình 

hoạt động nhiều hơn, cung cấp nhiều máu và 

chất dinh dưỡng, có thể cải thiện trí nhớ và trì 

hoãn lão hóa não. 
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7. Làm thêm việc nhà 

Những lợi ích tuyệt vời của việc làm việc nhà, 

bạn có thể không nghĩ nó sẽ hữu ích như vậy. 

Một bài báo cáo nghiên cứu của Đại học Hồng 

Kông Trung Quốc đã chỉ ra rằng làm việc nhà 

nhiều hơn có thể làm giảm nguy cơ tử vong. 

Hơn nữa, khi các công việc đơn giản tại nhà 

được thực hiện tốt, điều đó cho thấy khả năng 

lập kế hoạch và điều phối của não là rất tốt, và 

mọi thứ có thể được bổ sung và phục hồi, điều 

này cũng có thể làm chậm đi nguy cơ mất trí 

nhớ và có lợi cho việc giúp bạn thư giãn và tập 

thể dục. 

 

8. Nên chú ý ăn các loại hạt như một món đồ 

ăn nhẹ 

Nguy cơ tử vong đối với một người ăn các loại 

hạt vài lần một tuần thấp hơn so với những 

người không thường xuyên ăn hạt (hoặc không 

ăn). 

Điều này là do các loại hạt rất giàu chất chống 

oxy hóa, chất xơ và axit béo không bão hòa, 

giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. 

 

 

 

 

 

9. Dành thời gian trò chuyện nhiều hơn với 

người khác 

Trò chuyện với một ai đó với bạn thì có đơn 

giản không? Câu trả lời là vừa đơn giản vừa 

không đơn giản. 

Nhiều người không biết rằng việc trò chuyện 

với người khác lại quan trọng đến như vậy đối 

với sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Trên thực tế, 

trò chuyện với người khác cũng là một cách tập 

thể dục và làm tăng sức mạnh não so với tất cả 

các loại bài tập khác. 

Trò chuyện là một quá trình chuyển động não 

và quá trình giao tiếp giữa người này và người 

khác cũng giống như được đào tạo, tập luyện 

não để đáp ứng với khả năng ngôn ngữ. 
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Hơn nữa, có một câu nói nổi tiếng rằng, "một tâm trạng tốt có thể loại bỏ mệt mỏi về thể chất và đau 

đớn tốt hơn mười loại thuốc." Trò chuyện cũng có thể loại bỏ nỗi buồn và làm giảm sự buồn chán, điều 

này rất quan trọng đối với sức khỏe. 

 

 

 

10. Tắm nắng, đi dưới ánh mặt trời 

Tắm nắng, đi dạo dưới ánh mặt trời, thực hiện 

vài động tác co duỗi cơ thể và hít thở không khí 

trong lành, suy nghĩ và tư duy về những điều tốt 

đẹp. 

Bạn nên duy trì việc để bản thân mình tiếp xúc 

với ánh sáng mặt trời từ 30 đến 60 phút mỗi 

ngày trước 10 giờ sáng và sau 3 giờ chiều. 

Mười thói quen trường thọ đã nêu ở đây đều 

không khó để bạn thực hiện. Bạn có thể làm tất 

cả không? Hãy cố gắng mỗi ngày để bạn luôn 

khỏe mạnh. 

*Theo Health/TT 
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