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STT
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Biệt dược
Đường 

 dùng

Trạng 

thái 

kiểm 

soát

Tóm tắt chỉ định theo hướng dẫn của NSX
Dịch phân 

nhóm AHFS
Lưu ý khi sử dụng thuốc

1
Abiraterone 

 acetate
250mg Zytiga Uống

Ung thư tuyến tiền liệt, Ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn di

căn, Ung thư tuyến tiền liệt nhạy cảm cắt tinh hoàn di căn

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định với bệnh nhân quá mẫn hoặc

dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc,

suy gan nặng (Child - pugh loại C)

2
Acenocoum

arol
4mg

Vincerol,

Sintrom
Uống

Bệnh tim gây tắc mạch, Nhồi máu cơ tim, 

Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu và nghẽn mạch phổi và dự phòng tái

phát khi thay thế tiếp cho heparin.

Dự phòng huyết khối tĩnh mạch, nghẽn mạch phổi trong phẫu thuật

khớp háng.

Dự phòng huyết khối trong ống thông.

20:12.04.08 

Thuốc chống 

đông máu Dẫn 

xuất Coumarin

Theo dõi chặt chẽ INR trong quá trình

dùng  thuốc . Thuốc gây tương tác với nhiều

loại thuốc và thực phẩm (cà chua, rau diếp,

bắp cải, súp lơ), cần chú ý hạn chế các loại

thức ăn này. Giảm liều thuốc từ từ trước khi

ngừng, không ngừng đột ngột.

Suy gan nặng.

3
Acetyl

leucin
500mg

Aleucin,

Gikanin
Uống Điều trị triệu chứng của những cơn chóng mặt.

12:00 

Thuốc điều hòa 

thần kinh giao 

cảm

4
Acetyl

leucin

500mg/5

ml

Tanganil,

Vintanil
Tiêm Điều trị triệu chứng của những cơn chóng mặt.

12:00 

Thuốc điều hòa 

thần kinh giao 

cảm

5
Acetylcyste

in
200mg

Acemuc,

Acetylcystein
Uống

Giải độc trong quá liều paracetamol, Tiêu chất nhầy trong bệnh nhày

nhớt

92:12 Thuốc 

giải độc

Không dùng trên bệnh nhân hen hoặc co thắt

phế quản. Trẻ em dưới 2 tuổi

6

Acetylsalic

ylic acid

(DL-lysin-

acetylsalicy

lat)

81mg Aspirin 81 Uống
Sử dụng giảm các cơn đau nhẹ và vừa, giảm sốt, các bệnh viêm nhiễm,

ngăn ngừa huyết khối động mạch và tĩnh mạch

28:08.04.24 

Thuốc giảm đau 

hạ sốt nhóm 

salicylat; 

20:12.18 Thuốc 

ức chế kết tập 

tiểu cầu

7 Aciclovir 200mg

Medskin

acyclovir,

Aciclovir

stella

Uống

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm virus Herpes Simplex (HSV) ở da, mắt và toàn thân, Herpes sinh

dục, Nhiễm Varicella-Zoster, Nhiễm Cytomegalovirus, Nhiễm khuẩn và

Rối loạn do Virus Epstein-Barr

52:04.20 - 

Thuốc chống 

virus

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
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8 Aciclovir 800mg

Medskin

acyclovir,

Aciclovir

stella

Uống

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm virus Herpes Simplex (HSV) ở da, mắt và toàn thân, Herpes sinh

dục, Nhiễm Varicella-Zoster, Nhiễm Cytomegalovirus, Nhiễm khuẩn và

Rối loạn do Virus Epstein-Barr

52:04.20 - 

Thuốc chống 

virus

9

Acid amin

+ glucose

+ lipid (*)

(300ml-

34g +

11%-

885ml-

97g +

20%-

255ml-

51g)/144

0ml

Kabiven

Peripheral,

Combilipid

Peri Injection

Tiêm

truyền

Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch đối với các bệnh nhân và trẻ em trên

2 tuổi khi việc nuôi dưỡng qua đường miệng và đường tiêu hóa không

thể thực hiện, không đủ hoặc chống chỉ định.

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: Acid amin +

glucose + lipid (*); Acid amin + glucose +

lipid + điện giải (*); đối với trường hợp bệnh

nặng không nuôi dưỡng được bằng đường

tiêu hóa hoặc qua ống xông mà phải nuôi

dưỡng đường tĩnh mạch trong: hồi sức, cấp

cứu. ung thư, bệnh đường tiêu hóa, suy dinh

dưỡng nặng; thanh toán 50%.

10

Acid amin

+ glucose

+ lipid (*)

(380ml

+ 13%

656ml +

20%

170ml)/1

206ml

Smofkabiven

Peripheral, 

Tiêm

truyền

Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch đối với các bệnh nhân và trẻ em trên

2 tuổi khi việc nuôi dưỡng qua đường miệng và đường tiêu hóa không

thể thực hiện, không đủ hoặc chống chỉ định.

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: Acid amin +

glucose + lipid (*); Acid amin + glucose +

lipid + điện giải (*); đối với trường hợp bệnh

nặng không nuôi dưỡng được bằng đường

tiêu hóa hoặc qua ống xông mà phải nuôi

dưỡng đường tĩnh mạch trong: hồi sức, cấp

cứu. ung thư, bệnh đường tiêu hóa, suy dinh

dưỡng nặng; thanh toán 50%.

11 Acid amin*
10%,

500ml

Aminosteril

Sol 10%

Tiêm

truyền

Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Rối loạn cân bằng nitrogen ở bệnh nhân bị thiếu protein

Rối loạn sự hấp thu protein

Mất protein nặng. 

Bao gồm những trường hợp chấn thương nặng, bỏng, nhiễm trùng huyết,

điều trị trước và sau phẫu thuật, những bệnh lý về dạ dày, ruột

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

12 Acid amin*
5%/250

ml

Aminoacid

Kabi 5%,

Aminoplasmal 

B.Braun 5%

E

Tiêm

truyền

Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Rối loạn cân bằng nitrogen ở bệnh nhân bị thiếu protein

Rối loạn sự hấp thu protein

Mất protein nặng. 

Bao gồm những trường hợp chấn thương nặng, bỏng, nhiễm trùng huyết,

điều trị trước và sau phẫu thuật, những bệnh lý về dạ dày, ruột

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng
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13 Acid amin* 6,1% Neoamiyu
Tiêm

truyền

Cung cấp các acid amin cho bệnh nhân nguy cơ thận cấp và mãn trong

các trường hợp sau: thiếu protein máu, suy dinh dưỡng, trước và/hoặc

sau khi phẫu thuật.

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

Chống chỉ định

Hôn mê gan hoặc có thể hôn mê gan 

Tăng ammoniac huyết

Bất thường bẩm sinh trong chuyển hóa acid

amin

14 Acid amin*
7,2%/20

0ml
Kidmin

Tiêm

truyền

Cung cấp acid amin cho bệnh nhân suy thận cấp/mạn tính trong trường

hợp giảm protein máu, suy dinh dưỡng, trước và sau phẫu thuật.

Cân bằng thành phần protein cho bệnh nhân suy thận cấp/mạn tính trong

trường hợp lọc máu, thẩm phân máu, thẩm phân phúc mạc

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

15 Acid amin* 7,58% Morihepamin
Tiêm

truyền

Chỉ định cho hỗ trợ điều trị trong hội chứng não gan cho bệnh nhân suy

thận mạn.

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

16 Acid amin*
8%/

200ml
Aminoleban

Tiêm

truyền
Điều trị bệnh lý não do gan ở những bệnh nhân suy gan mãn tính

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

17 Acid amin*
8%/250

ml

Hepagold,

Aminoleban,

Aminosteril

N Hepa 8%

Tiêm

truyền
Điều trị bệnh lý não do gan ở những bệnh nhân suy gan mãn tính

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

18 Acid amin*
8%/500

ml

Aminosteril

N Hepa 8%

Tiêm

truyền
Điều trị bệnh lý não do gan ở những bệnh nhân suy gan mãn tính

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

19

Acid

ascorbic

(vitamin C)

500mg
Zenvimin C

500
Uống

Bệnh còi, Bổ sung vào chế độ ăn uống, Thoái hóa điểm vàng, Nhiễm

khuẩn đường hô hấp, Nhiễm khuẩn huyết.

88:12 - Vitamin 

C

20

Acid

folic+Sắt

(II) sulfat

khô

Uống-

(50mg+

350mcg)

/viên

Tardyferon

B9,

Pemyferon B9

Uống Điều trị dự phòng thiếu sắt và acid follic.
20:04.04 Chế 

phẩm sắt

21
Acid

tranexamic
500mg

Cammic,

Transamin

Tablets

Uống

Phòng ngừa và điều trị chảy máu trong: Thủ thuật nha khoa, rong kinh,

Xuất huyết sau sinh, Chấn thương cấp tính, Chỉ định phẫu thuật, Chảy

máu cam, Ho ra máu, Chảy máu đường tiêu hóa

20:28.16 Thuốc 

cầm máu

22
Afatinib

dimaleate
30mg Giotrif Uống

Ung thư phổi không tế bào nhỏ: Liệu pháp đầu tiên cho Ung thư phổi

không tế bào nhỏ di căn, Ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn đã được

điều trị trước đây

10:00 - Thuốc 

chống ung thư
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.
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23 Albumin
20%/100

ml

Albiomin

20%

Tiêm

truyền

Giảm thể tích máu, Chấn thương do bỏng

Bệnh thận: Thận hư và Hội chứng thận hư, Lọc máu, Cấy ghép thận

Bệnh gan: Xơ gan cổ trướng và đái dắt, Hội chứng gan thận, Viêm phúc

mạc do vi khuẩn tự phát, Suy gan cấp tính, Cắt bỏ gan, Cấy ghép gan

Giảm protein máu

Tăng bilirubin máu ở trẻ sơ sinh

Hội chứng quá kích buồng trứng

Hội chứng suy hô hấp cấp tính và chấn thương phổi cấp tính

Phẫu thuật tim, phẫu thuật thần kinh và chấn thương não

16:00 -Dẫn chất 

thay thế máu

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường

hợp: Nồng độ albumin máu ≤ 2,5 g/dl hoặc

sốc hoặc hội chứng suy hô hấp tiến triển;

thanh toán 70%.

24 Albumin
25% x

50ml
Albutein

Tiêm

truyền

Giảm thể tích máu, Chấn thương do bỏng

Bệnh thận: Thận hư và Hội chứng thận hư, Lọc máu, Cấy ghép thận

Bệnh gan: Xơ gan cổ trướng và đái dắt, Hội chứng gan thận, Viêm phúc

mạc do vi khuẩn tự phát, Suy gan cấp tính, Cắt bỏ gan, Cấy ghép gan

Giảm protein máu

Tăng bilirubin máu ở trẻ sơ sinh

Hội chứng quá kích buồng trứng

Hội chứng suy hô hấp cấp tính và chấn thương phổi cấp tính

Phẫu thuật tim, Phẫu thuật thần kinh và chấn thương não

16:00 -Dẫn chất 

thay thế máu

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường

hợp: Nồng độ albumin máu ≤ 2,5 g/dl hoặc

sốc hoặc hội chứng suy hô hấp tiến triển;

thanh toán 70%.

25

Albumin +

immuno

globulin

(31mg +

1,4mg +

7mg +

0,5mg)/

ml x 50

ml

Biseko
Tiêm

truyền

Bù thể tích máu bị mất.

Giảm protein huyết.

Giảm gammaprotein huyết.

Giảm albumin huyết.

Dự phòng các bệnh nhiễm trùng trong hội chứng suy giảm kháng thể,

loãng máu.

16:00 -Dẫn chất 

thay thế máu

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường

hợp: Nồng độ albumin máu ≤ 2,5 g/dl hoặc

sốc hoặc hội chứng suy hô hấp tiến triển;

thanh toán 70%.

26 Alfuzosin 10mg
Xatral XL

10mg
Uống

Phì đại u tuyến tiền liệt lành

tính.

12:16.04.12 

Thuốc đối kháng 

alpha1-

adrenergic, 

thuốc chẹn 

alpha1.

27 Allopurinol 300mg Sadapron 300 Uống
Gout

Tăng acid uric máu khi dùng hóa trị liệu điều trị ung thư.

92:16

Thuốc trị gút

28

Alpha

chymotryps

in

4,2mg

(21

microkat

als)

Katrypsin Uống Dùng trong điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng.
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị

phù nề sau phẫu thuật, chấn thương, bỏng.

4



STT
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Biệt dược
Đường 

 dùng

Trạng 

thái 

kiểm 

soát

Tóm tắt chỉ định theo hướng dẫn của NSX
Dịch phân 

nhóm AHFS
Lưu ý khi sử dụng thuốc

29

Alpha

chymotryps

in

5.000UI

α - 

Chymotrypsin 

 5000

Tiêm Dùng trong điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng.
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị

phù nề sau phẫu thuật, chấn thương, bỏng.

30
Aluminum

phosphat

20%,

11g

Phospha

gaspain
Uống

Kháng acid dạ dày, loét dạ dày, khó tiêu do tăng acid dạ dày, trào ngược

dạ dày thực quản, chảy máu đường tiêu hóa, tăng phosphate máu.

56:04 Thuốc 

kháng acid và 

hấp phụ

31
Alverin

citrat
40mg Alverin Uống

Chống đau do co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích

thích, bệnh đau túi thừa của ruột kết, đau do co thắt đường mật, cơn đau

quặn thận.

Thống kinh nguyên phát.

56:00 Thuốc 

đường tiêu hóa

32 Amikacin*
250mg/2

ml

Selemycin

250mg/2ml,

Amikacin

250mg/ml

Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Nhiễm khuẩn nghiêm trọng, Nhiễm khuẩn ổ bụng, Viêm màng não và

các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương khác, Nhiễm khuẩn do

Mycobacteria, Nocardia, Rhodococcus, sốt giảm bạch cầu trung tính

8:12.02 Kháng 

sinh họ 

aminoglycosid.

33 Amikacin*
500mg/2

ml

Selemycin

500mg/2ml
Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Nhiễm khuẩn nghiêm trọng, Nhiễm khuẩn ổ bụng, Viêm màng não và

các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương khác, Nhiễm khuẩn do

Mycobacteria, Nocardia, Rhodococcus, sốt giảm bạch cầu trung tính

8:12.02 Kháng 

sinh họ 

aminoglycosid.

34
Aminophyli

n

4,8%/5m

l

(240mg/

5ml)

Diaphyllin

Venosum
Tiêm

Thở khò khè, khó thở và khó thở do hen suyễn, viêm phế quản mãn tính,

khí phế thũng và các bệnh phổi khác

86:16 Thuốc 

giãn cơ trơn hô 

hấp

35
Amiodaron

hydroclorid

150mg/

3ml

Cordarone

150mg/3ml
Tiêm

Loạn nhịp thất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng

Dự phòng loạn nhịp thất và đột tử do ngừng tim

Loạn nhịp nhanh trên thất

Điều trị loạn nhịp thất và trên thất trong bệnh cơ tim phì đại

24:04.04.20 

Thuốc chống 

loạn nhịp tim 

nhóm III 

Không sử dụng cho bệnh nhân trụy tim mạch,

hạ huyết áp trầm trọng, rối loạn chức năng

tuyến giáp, nhịp chậm xoang

5



STT
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Biệt dược
Đường 

 dùng

Trạng 

thái 

kiểm 

soát

Tóm tắt chỉ định theo hướng dẫn của NSX
Dịch phân 

nhóm AHFS
Lưu ý khi sử dụng thuốc

36
Amiodaron

hydroclorid
200mg Aldarone Uống

Loạn nhịp thất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng

Dự phòng loạn nhịp thất và đột tử do ngừng tim

Loạn nhịp nhanh trên thất

Điều trị loạn nhịp thất và trên thất trong bệnh cơ tim phì đại

24:04.04.20 

Thuốc chống 

loạn nhịp tim 

nhóm III 

Không sử dụng cho bệnh nhân trụy tim mạch,

hạ huyết áp trầm trọng, rối loạn chức năng

tuyến giáp, nhịp chậm xoang

37
Amitriptyli

n
25mg Amitriptylin Uống

Điều trị trầm cảm, đặc biệt trầm cảm nội sinh (loạn thần hưng trầm

cảm). Thuốc ít tác dụng đối với trầm cảm phản ứng.

Điều trị chọn lọc một số trường hợp đái dầm ban đêm ở trẻ em lớn.

28:16.04.28 

Thuốc chống 

trầm cảm ba 

vòng và nhóm 

ức chế tái hấp 

thu 

Norepinephrine 

khác

38 Amlodipin 5mg Kavasdin 5 Uống
Điều trị tăng huyết áp.

Điều trị đau thắt ngực.

24:28.08 Thuốc 

chẹn kênh Canxi 

nhóm 

Dihydropyridines

39

Amoxicilin

+ acid

clavulanic

1g +

0,2g
Axuka Tiêm

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, Nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp

trên, Nhiễm khuẩn nặng đường tiết niệu - sinh dục, Nhiễm khuẩn da và

mô mềm, Nhiễm khuẩn xương và khớp: Viêm tủy xương.

Nhiễm khuẩn nha khoa: Áp xe ổ răng.

Nhiễm khuẩn khác: Nhiễm khuẩn do sẩy thai, nhiễm khuẩn sản, nhiễm

khuẩn trong ổ bụng.

8:12.16.08 

Kháng sinh  

nhóm 

Aminopenicillins

40

Amoxicillin 

+ acid

clavulanic

(875mg+

125mg)

Vigentin

875mg/125mg
Uống

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, Nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp

trên, Nhiễm khuẩn nặng đường tiết niệu - sinh dục, Nhiễm khuẩn da và

mô mềm, Nhiễm khuẩn xương và khớp: Viêm tủy xương.

Nhiễm khuẩn nha khoa: Áp xe ổ răng.

Nhiễm khuẩn khác: Nhiễm khuẩn do sẩy thai, nhiễm khuẩn sản, nhiễm

khuẩn trong ổ bụng.

8:12.16.08 

Kháng sinh  

nhóm 

Aminopenicillins

41

Amoxicillin 

+ acid

clavulanic

1g Klamentin Uống

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, Nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp

trên, Nhiễm khuẩn nặng đường tiết niệu - sinh dục, Nhiễm khuẩn da và

mô mềm, Nhiễm khuẩn xương và khớp: Viêm tủy xương.

Nhiễm khuẩn nha khoa: Áp xe ổ răng.

Nhiễm khuẩn khác: Nhiễm khuẩn do sẩy thai, nhiễm khuẩn sản, nhiễm

khuẩn trong ổ bụng.

8:12.16.08 

Kháng sinh  

nhóm 

Aminopenicillins
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42

Amoxicillin 

+ Acid

clavulanic

625mg
Midatan

500/125
Uống

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, Nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp

trên, Nhiễm khuẩn nặng đường tiết niệu - sinh dục, Nhiễm khuẩn da và

mô mềm, Nhiễm khuẩn xương và khớp: Viêm tủy xương.

Nhiễm khuẩn nha khoa: Áp xe ổ răng.

Nhiễm khuẩn khác: Nhiễm khuẩn do sẩy thai, nhiễm khuẩn sản, nhiễm

khuẩn trong ổ bụng.

8:12.16.08 

Kháng sinh  

nhóm 

Aminopenicillins

43 Amoxicillin 250mg Ospamox Uống

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.

Nhiễm khuẩn đường mật.

Nhiễm khuẩn da, cơ

Phối hợp với các thuốc khác trong điều trị nhiễm H. pylori ở bệnh nhân

loét dạ dày tá tràng.

8:12.16.08 

Kháng sinh  

nhóm 

Aminopenicillins

44 Amoxicillin 500mg Amoxicillin Uống

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.

Nhiễm khuẩn đường mật.

Nhiễm khuẩn da, cơ

Phối hợp với các thuốc khác trong điều trị nhiễm H. pylori ở bệnh nhân

loét dạ dày tá tràng.

8:12.16.08 

Kháng sinh  

nhóm 

Aminopenicillins

45
Amphoteric

in B*
50mg Amphotret Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm nấm nặng nhạy cảm với thuốc đe dọa tính mạng

Phòng nhiễm nấm cho những người bệnh có sốt và giảm bạch cầu trung

tính và đã được điều trị lâu bằng kháng sinh phổ rộng, bao gồm cả

người bị ung thư, ghép tuỷ, hoặc ghép nội tạng đặc.Điều trị viêm não -

màng não tiên phát do Naegleria fowleri và để điều trị bệnh Leishmania

nội tạng và Leishmania da - niêm mạc.

8:14.28 Kháng 

nấm nhóm 

Polyenes

Các phản ứng cấp tính bao gồm sốt, lạnh run,

đau đầu, buồn nôn, và nôn là thường gặp.

Bệnh nhân có phản ứng mạnh khi dùng liều

thăm đò của Amphotret nên được uống thuốc

dự phòng trước khi sử dụng các liều tiếp

theo, hoặc là khi có biểu hiện triệu chứng có

các phản ứng bất lợi này.

46
Amphoteric

in B* 
50mg Ampholip Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Những trường hợp đã được điều trị bằng amphotericin thông thường mà

bị thất bại hoặc những trường hợp mà amphotericin thông thường có thể

gây độc cho thận và suy thận.

8:14.28 Kháng 

nấm nhóm 

Polyenes

Phức hợp lipid  

47

Ampicilin

+

sulbactam

1g +

0,5g

Unasyn, Ama

Power
Tiêm

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và dưới, bao gồm viêm xoang, viêm tai

giữa và viêm nắp thanh quản, viêm phổi vi khuẩn; nhiễm khuẩn đường

tiết niệu và viêm thận - bể thận; nhiễm khuẩn trong ổ bụng hoặc bệnh

phụ khoa nghi do vi khuẩn kỵ khí; viêm màng não; nhiễm khuẩn da, cơ,

xương, khớp; và lậu không biến chứng.

8:12.16.08 

Kháng sinh  

nhóm 

Aminopenicillins
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48

Ampicilin

+

sulbactam

2g + 1g
Nerusyn 3g,

Visulin 2g/1g
Tiêm

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và dưới, bao gồm viêm xoang, viêm tai

giữa và viêm nắp thanh quản, viêm phổi vi khuẩn; nhiễm khuẩn đường

tiết niệu và viêm thận - bể thận; nhiễm khuẩn trong ổ bụng hoặc bệnh

phụ khoa nghi do vi khuẩn kỵ khí; viêm màng não; nhiễm khuẩn da, cơ,

xương, khớp; và lậu không biến chứng.

8:12.16.08 

Kháng sinh  

nhóm 

Aminopenicillins

49 Anastrozol 1mg Arimidex Uống

Ung thư vú có thụ thể với hormon dương tính ở phụ nữ đã mãn kinh: Để

điều trị bổ trợ giai đoạn sớm cùng phẫu thuật (có kèm hoặc không kèm

xạ trị và/hoặc hóa trị liệu) hoặc để điều trị giai đoạn muộn.

10:00 Thuốc 

chống ung thư; 

68:16.08 Thuốc 

kháng estrogens

Chống chỉ định

Dùng đơn độc trên người bệnh tiền mãn kinh,

bệnh lý gan trung bình và nặng. Chống chỉ

định điều trị đồng thời với tamoxifen hoặc

các trị liệu có chứa estrogen.

50
Asparagina

se
5000 IU

L-Aspase

5.000IU
Tiêm

Bệnh bạch cầu cấp (kể cả trường hợp bệnh bạch cầu mạn chuyển sang

cấp), đặc biệt là bệnh bạch cầu cấp dòng nguyên bào lympho.

U lympho ác tính, sarcom lympho. Thuốc chủ yếu được dùng phối hợp

với các thuốc hóa trị liệu khác để tạo các đợt thuyên giảm ở trẻ em. L-

asparaginase không nên dùng đơn độc trừ khi điều trị phối hợp không

thích hợp. Không nên điều trị duy trì bằng thuốc này.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

dạng L-asparaginase erwinia; thanh toán

100% đối với các dạng khác.

51
Atezolizum

ab

1200mg/

20ml
Tecentriq Tiêm Ung thư biểu mô, ung thư phổi không tế bào nhỏ

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán, bệnh

nhân tự chi trả

52
Atorvastati

n
20mg

A.T

Atorvastatin

20 mg,

Tormeg-20

Uống

Atorvastatin được chỉ định để giảm cholesterol toàn phần và cholesterol

LDL ở người bệnh tăng cholesterol máu, bổ trợ cho các cách điều trị hạ

lipid khác.

24:06.08 Thuốc 

chống tăng lipid 

huyết nhóm chất 

ức chế HMG-

CoA

reductase

8



STT
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Biệt dược
Đường 

 dùng

Trạng 

thái 

kiểm 

soát

Tóm tắt chỉ định theo hướng dẫn của NSX
Dịch phân 

nhóm AHFS
Lưu ý khi sử dụng thuốc

53
Atropin

sulfat
0,25mg Atropin Sulfat Tiêm

Loét dạ dày - hành tá tràng

Hội chứng kích thích ruột

Ðiều trị triệu chứng ỉa chảy cấp hoặc mạn tính do tăng nhu động ruột và

các rối loạn khác có co thắt cơ trơn: Cơn đau co thắt đường mật, đường

tiết niệu (cơn đau quặn thận).

Triệu chứng ngoại tháp

Bệnh Parkinson ở giai đoạn đầu khi còn nhẹ, chưa cần thiết phải bắt đầu

điều trị bằng thuốc loại dopamin.

Dùng trước khi phẫu thuật nhằm tránh bài tiết quá nhiều nước bọt và

dịch ở đường hô hấp và để ngừa các tác dụng của đối giao cảm (loạn

nhịp tim, hạ huyết áp, chậm nhịp tim) xảy ra trong khi phẫu thuật.

Ðiều trị ngộ độc phospho hữu cơ.

Ðiều trị nhịp tim chậm do ngộ độc digitalis: Ðiều trị thăm dò bằng

atropin.

Ðiều trị cơn co thắt phế quản.

12:08.08 Thuốc 

giãn cơ/ Thuốc 

chống co thắt

54
Azithromyc

in

200mg/5

ml x

15ml

Azipowder Uống

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và dưới mức độ nhẹ đến trung bình,

nhiễm khuẩn da và cấu trúc da. Bệnh lây qua đường tình dục, Nhiễm

Chlamydia trachomatis, Nhiễm Legionella pneumophila, Nhiễm phức

hợp Mycobacterium avium, bệnh thương hàn và các nhiễm Salmonella

khác

8:12.12.92 

Kháng sinh 

nhóm 

Macrolides khác

55

Bendamusti

n

hydroclorid

25mg Ribomustin
Tiêm

truyền
Bệnh bạch cầu Lympho mãn tính, U lympho không Hodgkin, Đa u tủy

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh

bạch cầu lymphô mạn binet B/C không phù

hợp hóa trị với Fludarabin; U lymphô không

Hodgkin, diễn tiến chậm, tiến triển sau điều

trị với Rituximab; thanh toán 50%.

56
Bendamusti

ne
100mg Ribomustin

Tiêm

truyền
Bệnh bạch cầu Lympho mãn tính, U lympho không Hodgkin, Đa u tủy

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh

bạch cầu lymphô mạn binet B/C không phù

hợp hóa trị với Fludarabin; U lymphô không

Hodgkin, diễn tiến chậm, tiến triển sau điều

trị với Rituximab; thanh toán 50%.

57 Betahistin 16mg
Kernhistine

Tablet
Uống

Điều trị triệu chứng của hội chứng Meniere: Chóng mặt, khó nghe, ù tai,

tiền đình.

58
Bevacizum

ab

100mg/

4ml
Avastin Tiêm

Ung thư đại trực tràng, Ung thư phổi không tế bào nhỏ, U nguyên bào

nuôi, Ung thư biểu mô tế bào thận, Ung thư vú, ung thư buồng trứng, U

nguyên bào thần kinh đệm ác tính

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên

khoa ung bướu hạng II; thanh toán 50%

9
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59
Bevacizum

ab

400mg/

16ml
Avastin Tiêm

Ung thư đại trực tràng, Ung thư phổi không tế bào nhỏ, U nguyên bào

nuôi, Ung thư biểu mô tế bào thận, Ung thư vú, ung thư buồng trứng, U

nguyên bào thần kinh đệm ác tính

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên

khoa ung bướu hạng II; thanh toán 50%

60
Bicalutami

d
50 mg

Asstamid,

Casodex
Uống Ung thư tiền liệt tuyến

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

61 Bisacodyl 5mg Bisacodyl Uống

Điều trị táo bón (vô căn, hoặc do dùng thuốc gây táo bón, hoặc do hội

chứng đại tràng kích thích). Thải sạch ruột trước và sau phẫu thuật.

Chuẩn bị X-quang đại tràng.

56:12 Thuốc tẩy, 

nhuận tràng

62 Bleomycin 15IU
KUPBLOICI

N
Tiêm

Điều trị ung thư biểu mô tế bào vảy, u hắc tố, ung thư tinh hoàn, ung thư

đầu và cổ. Các u lympho Hodgkin hoặc không Hodgkin.

Thuốc cũng có thể được dùng trong tràn dịch màng phổi ác tính như một

tác nhân làm xơ hóa.

Điều trị u hắc tố ác tính có di căn; ung thư biểu mô tuyến giáp, phổi

hoặc bàng quang, ung thư dương vật, u lympho không phải Hodgkin,

ung thư tế bào mầm, đệm sinh dục của buồng trứng.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

63 Bortezomib 1mg Velcade Tiêm

Được chỉ định theo chế độ đơn trị liệu cho bệnh nhân trưởng thành mắc

đa u tủy tiến triển, trước đó đã nhận ít nhất một trị liệu hoặc đang ghép

tủy hoặc không phù hợp với ghép tủy. Bortezomib phối hợp với

melphalan và prednisolon được điều trị cho bệnh nhân trưởng thành mắc

đa u tủy chưa từng được điều trị trước đây vì họ không dung nạp được

với hóa trị liều cao và việc ghép tủy cũng không thích hợp.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định trên bệnh nhân nhạy cảm với

bortezomib, boron hoặc mannitol. Điều chỉnh

giảm liều trong trường hợp bệnh nhân mắc

biến chứng trên thần kinh ngoại biên

64 Bortezomib 3,5mg Bortezomib Tiêm

Được chỉ định theo chế độ đơn trị liệu cho bệnh nhân trưởng thành mắc

đa u tủy tiến triển, trước đó đã nhận ít nhất một trị liệu hoặc đang ghép

tủy hoặc không phù hợp với ghép tủy. Bortezomib phối hợp với

melphalan và prednisolon được điều trị cho bệnh nhân trưởng thành mắc

đa u tủy chưa từng được điều trị trước đây vì họ không dung nạp được

với hóa trị liều cao và việc ghép tủy cũng không thích hợp.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định trên bệnh nhân nhạy cảm với

bortezomib, boron hoặc mannitol. Điều chỉnh

giảm liều trong trường hợp bệnh nhân mắc

biến chứng trên thần kinh ngoại biên

65 Bupivacain

0.5%

(5mg/ml) 

 - 4ml

Marcaine

Spinal Heavy
Tiêm

Gây tê từng lớp để mổ, và cả làm giảm đau sau mổ.

Phong bế thân thần kinh, phong bế đám rối thần kinh để mổ.

Gây tê ngoài màng cứng để mổ, hoặc kéo dài giảm đau sau mổ bằng

cách tiêm thuốc tê cách quãng hay nhỏ giọt liên tục qua catheter đặt vào

khoang ngoài màng cứng.

Gây tê ngoài màng cứng để mổ đẻ hoặc giảm đau trong khi chuyển dạ.

Gây tê tủy sống để mổ tiết niệu bụng dưới, chi dưới.

72:00 Thuốc tê 

tại chỗ.

Chống chỉ định

Quá mẫn đối với các thuốc tê tại chỗ thuộc

nhóm amid.

Không dùng để gây tê vùng theo đường tĩnh

mạch (phong bế Bier) cũng như không dùng

để gây tê ngoài màng cứng cho những người

bệnh bị tụt huyết áp nặng như trong các

trường hợp bị sốc do tim hay do mất máu.
10
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66 Bupivacain
100mg/2

0ml

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

Tiêm

Gây tê từng lớp để mổ, và cả làm giảm đau sau mổ.

Phong bế thân thần kinh, phong bế đám rối thần kinh để mổ.

Gây tê ngoài màng cứng để mổ, hoặc kéo dài giảm đau sau mổ bằng

cách tiêm thuốc tê cách quãng hay nhỏ giọt liên tục qua catheter đặt vào

khoang ngoài màng cứng.

Gây tê ngoài màng cứng để mổ đẻ hoặc giảm đau trong khi chuyển dạ.

Gây tê tủy sống để mổ tiết niệu bụng dưới, chi dưới.

72:00 Thuốc tê 

tại chỗ.

Chống chỉ định

Quá mẫn đối với các thuốc tê tại chỗ thuộc

nhóm amid.

Không dùng để gây tê vùng theo đường tĩnh

mạch (phong bế Bier) cũng như không dùng

để gây tê ngoài màng cứng cho những người

bệnh bị tụt huyết áp nặng như trong các

trường hợp bị sốc do tim hay do mất máu.

67

Calci

carbonat +

calci

gluconolact

at

350mg

+

3500mg

Perubore

- Loãng xương do nhiều nguồn gốc khác nhau (mãn kinh, lớn tuổi, điều

trị bằng corticoide, cắt dạ dày, hoặc bất động lâu).

- Phòng ngừa tình trạng giảm sự khoáng hóa xương ở giai đoạn tiền và

hậu mãn kinh.

- Thiếu calci trong thời kỳ thai nghén, cho con bú và trẻ trong giai đoạn

tăng trưởng.

 - Điều trị cộng thêm trong còi xương và nhuyễn xương.

- Được đề nghị để điều trị tình trạng được gọi là "tạng ưa co giật" (bệnh

tétanie mạn tính)

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

68

Calci

carbonat +

calci

gluconolact

at

380mg

+ 120mg
Bonevit

- Loãng xương do nhiều nguồn gốc khác nhau (mãn kinh, lớn tuổi, điều

trị bằng corticoide, cắt dạ dày, hoặc bất động lâu).

- Phòng ngừa tình trạng giảm sự khoáng hóa xương ở giai đoạn tiền và

hậu mãn kinh.

- Thiếu calci trong thời kỳ thai nghén, cho con bú và trẻ trong giai đoạn

tăng trưởng.

 - Điều trị cộng thêm trong còi xương và nhuyễn xương.

- Được đề nghị để điều trị tình trạng được gọi là "tạng ưa co giật" (bệnh

tétanie mạn tính)

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

69

Calci

carbonat +

Cholecalcif

erol

750 +

0,1mg

Morecal,

Calcitra
Phòng và điều trị loãng xương

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

70

Calci

folinat

(folinic

acid,

leucovorin)

10mg/ml 

 x 10ml

Calcium

Folinat

10mg/ml

Injection,

Calcilinat

100mg/10ml

Tiêm

- Giảm độc tính sau khi dùng liều cao methotrexat trong điều trị sarcom

xương.

- Làm giảm độc tính và chống lại các tác động của việc chậm thải trừ

methotrexat và quá liều các thuốc kháng acid folic.   

- Điều trị thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ do thiếu acid folic khi

liệu pháp đường uống không khả thi. 

- Kết hợp với 5-Fluorouracil ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng tiến

triển.

92:12 Thuốc 

giải độc

11
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71

Calci

glyceropho

sphat +

magnesi

gluconat

456mg

+ 426mg
A.T Calmax Uống

Suy nhược chức năng: bổ sung calci, magnesi và phospho trong các

trường hợp thiêu hụt.

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

72 Calcitonin 100IU Rocalcic 100 Tiêm

Bệnh xương Paget (viêm xương biến dạng), khi các điều trị khác không

hiệu quả hoặc không thích hợp.

Làm giảm nồng độ calci huyết tương ở người bệnh bị tăng calci huyết

tương do ung thư.

Dự phòng mất xương cấp do bất động đột ngột, như bị ngã gãy xương

do loãng xương.

68:24.04 Thuốc 

kháng hoocmon 

tuyến cận giáp; 

92:24 Thuốc ức 

chế tiêu xương

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: - Phòng ngừa

mất xương cấp tính do bất động đột ngột như

trường hợp bệnh nhân bị gãy xương do loãng

xương;

- Điều trị bệnh Paget cho người bệnh không

đáp ứng các phương pháp điều trị khác hoặc

không phù hợp với các phương pháp điều trị

khác, như người bệnh có suy giảm chức năng

thận nghiêm trọng;

- Tăng calci máu ác tính.

73 Calcitonin 50IU Calco 50 I.U Tiêm

Bệnh xương Paget (viêm xương biến dạng), khi các điều trị khác không

hiệu quả hoặc không thích hợp.

Làm giảm nồng độ calci huyết tương ở người bệnh bị tăng calci huyết

tương do ung thư.

Dự phòng mất xương cấp do bất động đột ngột, như bị ngã gãy xương

do loãng xương.

68:24.04 Thuốc 

kháng hoocmon 

tuyến cận giáp; 

92:24 Thuốc ức 

chế tiêu xương

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán: - Phòng ngừa

mất xương cấp tính do bất động đột ngột như

trường hợp bệnh nhân bị gãy xương do loãng

xương;

- Điều trị bệnh Paget cho người bệnh không

đáp ứng các phương pháp điều trị khác hoặc

không phù hợp với các phương pháp điều trị

khác, như người bệnh có suy giảm chức năng

thận nghiêm trọng;

- Tăng calci máu ác tính.

74 Calcitriol 0,25mcg
Calio,

Huonsolca
Uống  

Giảm calci huyết và loãng xương trên những bệnh nhân lọc thận mãn

tính, bệnh nhân thiểu năng tuyến cận giáp sau phẫu thuật, thiểu năng

tuyến cận giáp tự phát hay thiểu năng tuyến cận giáp giả, nhuyễn xương

do thiếu vitamin D, hạ phosphat huyết và do đề kháng với vitamin D.

88:16 Vitamin D

12
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75 Calci clorid 500mg Calci clorid Tiêm

Các trường hợp cần tăng nhanh nồng độ ion calci trong máu 

Trường hợp tăng kali huyết, để giảm tác dụng gây ức chế tim, biểu hiện

trên điện tâm đồ.

Trường hợp tăng magnesi huyết, calci clorid cũng được sử dụng nhằm

mục đích điều trị các tác động gây ức chế hệ thần kinh trung ương khi

dùng quá liều magnesi sulfat.

Quá liều do thuốc chẹn calci, ngộ độc do ethylen glycol.

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

76
Calcium

Gluconate
10%/5ml Calcifore Tiêm

Hạ calci huyết cấp, Điều trị bằng thuốc chống co giật trong thời gian

dài (tăng hủy vitamin D). Dự phòng bổ sung calci và điều trị loãng

xương.

Chế độ ăn thiếu calci, Rối loạn tim do tăng kali huyết, hồi sức tim khi

epinephrin không cải thiện được co thắt cơ tim, tăng magnesi huyết ở

phụ nữ có thai bị chứng kinh giật. Sau truyền máu khối lượng lớn chứa

calci citrat gây giảm Ca++ máu. Điều trị tại chỗ bỏng acid hydrofluoric.

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

77
Capecitabin

e
500mg

Kapetral

500mg,

Xalvobin

500mg film-

coated tablet,

Xeloda

Uống

Điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư đại tràng giai đoạn

III (Duke C).

Điều trị ung thư đại trực tràng di căn.

Phối hợp với chất Platin được chỉ định điều trị bước một cho những

bệnh nhân ung thư dạ dày tiến triển.

Phối hợp với docetaxel để điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến triển

tại chỗ hoặc di căn sau khi thất bại với hóa trị liệu độc tế bào, liệu pháp

điều trị trước đây bao gồm anthracyclin.

Chỉ định đơn trị liệu cho điều trị những bệnh nhân ung thư vú tiến triển

tại chỗ hoặc di căn sau khi thất bại với chế độ hóa trị bao gồm

anthracyclin và taxan hoặc cho những ung thư khác mà không có chỉ

định dùng anthracyclin.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Không dùng trên bệnh nhân suy thận nặng

(ClCr<30ml/phút). Thận trọng trên bệnh

nhân có bệnh tim, tiền sử độc tính trên tim

mạch do capecitabine hoặc fluorouracil, đang

sử dụng thuốc chống đông dẫn chất coumarin.

78 Carboplatin 150mg
Bocartin 150,

Bocartin pc
Tiêm

Điều trị Ung thư buồng trứng, Ung thư phổi, Ung thư đầu và cổ, Khối u

Wilms, Khối u não, U nguyên bào thần kinh, Ung thư tinh hoàn, Ung

thư bàng quang, U nguyên bào võng mạc, ung thư vú

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Không dùng trên bệnh nhân có các triệu

chứng sau:

- Bệnh nhân bị suy thận nặng từ trước (tốc độ

lọc cầu thận < 30 ml/ phút).

-Bệnh nhân bị suy tủy nặng.

- Bệnh nhân bị chảy máu cục bộ từ khối u.
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79 Cefaclor 375mg METINY Uống

Viêm tai giữa cấp tính, Viêm họng và viêm amidan, Nhiễm khuẩn

đường hô hấp, Nhiễm khuẩn da và mô mềm, Nhiễm khuẩn đường tiết

niệu

8:12.06.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 2

80 Cefalexin 500mg Cefanew Uống

Viêm tai giữa cấp tính, Viêm họng và viêm amidan, Nhiễm khuẩn

xương và khớp, Nhiễm khuẩn đường hô hấp, Nhiễm khuẩn da và mô

mềm, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Phòng ngừa viêm nội tâm mạc do

vi khuẩn

8:12.06.04 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 1

81 Cefalothin 1g
Tenafathin

1000
Tiêm

Viêm tai giữa cấp tính, Viêm họng và viêm amidan, Nhiễm khuẩn

xương và khớp, Nhiễm khuẩn đường hô hấp, Nhiễm khuẩn da và mô

mềm, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu

8:12.06.04 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 1

82 Cefdinir 300mg Ceftanir Uống
Viêm tai giữa cấp tính, Viêm họng và viêm amidan, Nhiễm khuẩn

đường hô hấp, Nhiễm khuẩn da và mô mềm

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

83 Cefepim 1g

Maxapin 1g,

Verapime,

Cefepim 1g

Tiêm

Nhiễm khuẩn ổ bụng, Nhiễm khuẩn đường hô hấp, Nhiễm khuẩn da và

mô mềm, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Viêm nội tâm mạc, Viêm màng

não và các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương khác, Nhiễm khuẩn huyết,

bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính

8:12.06.16 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 4

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

84 Cefixim 200mg Orenko Uống

Viêm tai giữa cấp tính, Viêm họng và viêm amidan, Nhiễm khuẩn

đường hô hấp, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Bệnh lậu và các bệnh

nhiễm khuẩn liên quan, Bệnh Lyme, Shigellosis, Sốt thương hàn và các

bệnh nhiễm khuẩn Salmonella khác

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

85

Cefoperazo

n +

sulbactam

1g + 1g
Prazone -S

2.0g
Tiêm

Điều trị các nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn Gram âm, Gram dương

nhạy cảm và các vi khuẩn đã kháng các kháng sinh beta - lactam khác.

Ví dụ như nhiễm khuẩn đường mật, đường hô hấp trên và dưới, da và

mô mềm, xương khớp, thận và đường tiết niệu, viêm vùng chậu và

nhiễm khuẩn sản phụ khoa, viêm phúc mạc và các nhiễm khuẩn trong ổ

bụng; nhiễm khuẩn huyết, bệnh lậu.

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3
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86
Cefoperazo

ne Sodium
2g Menzomi Inj Tiêm

Điều trị các nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn Gram âm, Gram dương

nhạy cảm và các vi khuẩn đã kháng các kháng sinh beta - lactam khác.

Ví dụ như nhiễm khuẩn đường mật, đường hô hấp trên và dưới, da và

mô mềm, xương khớp, thận và đường tiết niệu, viêm vùng chậu và

nhiễm khuẩn sản phụ khoa, viêm phúc mạc và các nhiễm khuẩn trong ổ

bụng; nhiễm khuẩn huyết, bệnh lậu.

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

87 Cefotiam 1g Kontiam Inj. Tiêm
Nhiễm khuẩn từ vừa đến nặng do vi khuẩn nhạy cảm,

viêm đường mật, dự phòng nhiễm khuẩn do phẫu thuật.

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

88 Cefoxitin 1g
Cefoxitine

Gerda 1G
Tiêm

Nhiễm khuẩn vi khuẩn Gram dương hiếu khí , Nhiễm khuẩn Gram âm

hiếu khí , Nhiễm khuẩn hiếu khí-kỵ khí hỗn hợp, Bệnh lậu và các bệnh

liên quan, Bệnh viêm vùng chậu, Nhiễm khuẩn Mycobacteria, Dự phòng

phẫu thuật

8:12.06.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 2; 

8:12.07.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephamycins

89
Cefpodoxi

m
200mg Cepoxitil 200 Uống

Viêm tai giữa cấp tính, Viêm họng và viêm amidan, Nhiễm khuẩn

đường hô hấp, Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da, Nhiễm khuẩn đường tiết

niệu, Bệnh lậu và các bệnh nhiễm khuẩn liên quan,

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

90 Ceftazidim 1g

Vitazidim 1g,

Zidimbiotic

1000,

CEFTAZIDI

ME GERDA

1G

Tiêm

Nhiễm khuẩn vi khuẩn Gram dương hiếu khí, Nhiễm khuẩn Gram âm

hiếu khí, Nhiễm khuẩn hiếu khí-kỵ khí hỗn hợp, Nhiễm khuẩn ổ bụng và

phụ khoa, Viêm màng não và các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương

khác, Nhiễm khuẩn huyết, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Nhiễm

Pseudomonas aeruginosa, Nhiễm Burkholderia, Nhiễm Vibrio

vulnificus , bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính,

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3
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91 Ceftazidim 500mg

Ceftazidime

EG Enfants et

Nourrissons,

Sefonramid

0,5g

Tiêm

Nhiễm khuẩn vi khuẩn Gram dương hiếu khí, Nhiễm khuẩn Gram âm

hiếu khí, Nhiễm khuẩn hiếu khí-kỵ khí hỗn hợp, Nhiễm khuẩn ổ bụng và

phụ khoa, Viêm màng não và các nhiễm khuẩn thần kinh trung ương

khác, Nhiễm khuẩn huyết, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Nhiễm

Pseudomonas aeruginosa, Nhiễm Burkholderia, Nhiễm Vibrio

vulnificus , bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

92 Ceftizoxim 1g
CKDCeftizoxi

me inj. 1g
Tiêm

Nhiễm khuẩn xương khớp, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, viềm màng

não, nhiễm trùng hô hấp dưới, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng da và mô

mềm, nhiễm trùng đường tiết niệu do vi khuẩn nhạy cảm.

Bệnh lậu và viêm vùng chậu.

Dự phòng phẫu thuật.

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

93 Ceftizoxim 2g
CEFTIZOXI

M 2G
Tiêm

Nhiễm khuẩn xương khớp, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, viềm màng

não, nhiễm trùng hô hấp dưới, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng da và mô

mềm, nhiễm trùng đường tiết niệu do vi khuẩn nhạy cảm.

Bệnh lậu và viêm vùng chậu.

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

94 Ceftriaxon 1g

Ceftriaxone

EG 1g/10ml,

Rocephin 1g

I.V.,

Triaxobiotic

1000,

Ceftrione 1g

Tiêm

Nhiễm khuẩn xương và khớp, Viêm nội tâm mạc, Nhiễm khuẩn đường

tiêu hóa, Nhiễm khuẩn trong ổ bụng, Viêm màng não và các nhiễm

khuẩn thần kinh trung ương khác, Viêm tai giữa cấp tính, Nhiễm khuẩn

đường hô hấp, Nhiễm khuẩn huyết, Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da,

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Bệnh lậu và các bệnh nhiễm khuẩn liên

quan, Viêm vùng chậu Bệnh do Actinomycosis, Bartonella,

Capnocytophaga, Leptospirosis, Lyme, eisseria meningitidis, Nocardia,

Sốt tái phát, Bệnh giang mai, Sốt thương hàn và các bệnh nhiễm

Salmonella xâm lấn khác, Bệnh Whipple, viêm nội tâm mạc, 

8:12.06.12 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 3

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

95 Cefuroxim 500mg
Travinat

500mg
Uống

Viêm tai giữa cấp tính, Viêm họng và viêm amidan, Nhiễm trùng đường

hô hấp, Bệnh lậu và các bệnh nhiễm trùng liên quan, Bệnh Lyme, Viêm

màng não, 

8:12.06.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 2

96 Cefuroxim 750mg

Cefuroxime

0,75g,

Negacef 750

mg

Tiêm

Viêm tai giữa cấp tính, Viêm họng và viêm amidan, Nhiễm trùng đường

hô hấp, Bệnh lậu và các bệnh nhiễm trùng liên quan, Bệnh Lyme, Viêm

màng não, 

8:12.06.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Cephalosporins 

thế hệ 2
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97 Celecoxib 400mg Celecoxib Uống

Điều trị triệu chứng thoái hoá khớp ở người lớn.

Điều trị triệu chứng viêm khớp dạng thấp ở người lớn.

Điều trị bổ trợ để làm giảm số lượng polyp trong liệu pháp thông thường 

điều trị bệnh polyp dạng tuyến đại - trực tràng có tính gia đình.

Điều trị đau cấp, kể cả đau sau phẫu thuật, nhổ răng.

Điều trị thống kinh nguyên phát.

28:08.04.08 - 

Nhóm ức chế 

Cyclooxygenase-

2 (COX-2)

98 Cetirizin 10mg Cetimed Uống

Viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi dị ứng theo mùa, mày đay mạn

tính vô căn ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi và viêm mũi dị ứng theo

mùa ở trẻ em trên 12 tuổi; viêm kết mạc dị ứng.

48:04.08 Thuốc 

kháng histamin 

thế hệ 2

99 Cetuximab 5mg/ml Erbitux
Tiêm

truyền
Ung thư đại trực tràng, ung thư đầu và cổ, ung thư phổi không tế bào nhỏ

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư

đại trực tràng di căn thuộc type RAS tự

nhiên; ung thư tế bào vảy vùng đầu, cổ. Sử

dụng tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và

bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng II.

Thanh toán 50%.

100

Chlorhexidi

n

digluconat

0.5g/250

ml

Medoral,

Well care

Dùng

ngoài

Sát khuẩn vết thương tại chỗ: Làm sạch vết thương nông ngoài da và

toàn thân.

Khử khuẩn khoang miệng: Vệ sinh răng miệng; điều trị viêm lợi; phòng

sâu răng.

52:04.92 Thuốc 

chống nhiễm 

khuẩn, nhóm 

khác

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán, bệnh

nhân tự chi trả

101
Ciprofloxac

in
200mg

Ciprofloxacin

Kabi
Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Thuốc

phai

kiểm

soát đặc

biệt

Nhiễm trùng xương và khớp, Viêm nội tâm mạc, Nhiễm trùng đường

tiêu hóa, Nhiễm trùng trong ổ bụng, Viêm màng não và các nhiễm trùng

thần kinh trung ương khác, Nhiễm trùng mắt, Nhiễm trùng đường hô

hấp, Nhiễm trùng da và cấu trúc da, Nhiễm trùng đường tiết niệu và

viêm tuyến tiền liệt, Bệnh than, dịch hạch, Bệnh sốt mò, Sốt thương hàn

và Các bệnh nhiễm khuẩn Salmonella xâm lấn khác, dự phòng trước

phẫu thuật, bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính

8:12.18 Kháng 

sinh nhóm 

Quinolones; 

8:16.04 Thuốc 

điều trị lao; 

52:04.04 Kháng 

sinh

Một số cảnh giác dược nghiêm trọng liên

quan đến nhóm quinolon:

- Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và

ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần. 

- Nguy cơ tổn thương cơ xương, gân, gây tàn

tật không hồi phục. 

- Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ
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102
Ciprofloxac

in

400mg/2

00ml

Ciprobay

400mg/200ml

Inj 200ml 1's,

Citopcin

Injection

400mg/200ml

Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Thuốc

phai

kiểm

soát đặc

biệt

Nhiễm trùng xương và khớp, Viêm nội tâm mạc, Nhiễm trùng đường

tiêu hóa, Nhiễm trùng trong ổ bụng, Viêm màng não và các nhiễm trùng

thần kinh trung ương khác, Nhiễm trùng mắt và mắt, Nhiễm trùng

đường hô hấp, Nhiễm trùng da và cấu trúc da, Nhiễm trùng đường tiết

niệu và viêm tuyến tiền liệt, Bệnh than, dịch hạch, Bệnh sốt mò, Sốt

thương hàn và Các bệnh nhiễm khuẩn Salmonella xâm lấn khác, dự

phòng trước phẫu thuật, bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính

8:12.18 Kháng 

sinh nhóm 

Quinolones; 

8:16.04 Thuốc 

điều trị lao; 

52:04.04 Kháng 

sinh

Một số cảnh giác dược nghiêm trọng liên

quan đến nhóm quinolon:

- Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và

ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần. 

- Nguy cơ tổn thương cơ xương, gân, gây tàn

tật không hồi phục. 

- Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ

103
Ciprofloxac

in
500mg

Ciprobay

500mg
Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Thuốc

phai

kiểm

soát đặc

biệt

Nhiễm trùng xương và khớp, Viêm nội tâm mạc, Nhiễm trùng đường

tiêu hóa, Nhiễm trùng trong ổ bụng, Viêm màng não và các nhiễm trùng

thần kinh trung ương khác, Nhiễm trùng mắt và mắt, Nhiễm trùng

đường hô hấp, Nhiễm trùng da và cấu trúc da, Nhiễm trùng đường tiết

niệu và viêm tuyến tiền liệt, Bệnh than, dịch hạch, Bệnh sốt mò, Sốt

thương hàn và Các bệnh nhiễm khuẩn Salmonella xâm lấn khác, dự

phòng trước phẫu thuật, bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính

8:12.18 Kháng 

sinh nhóm 

Quinolones; 

8:16.04 Thuốc 

điều trị lao; 

52:04.04 Kháng 

sinh

Một số cảnh giác dược nghiêm trọng liên

quan đến nhóm quinolon:

- Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và

ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần. 

- Nguy cơ tổn thương cơ xương, gân, gây tàn

tật không hồi phục. 

- Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ

104 Cisplatin
50mg/10

0ml

CISPLATON, 

 Cisplaton pc
Tiêm

Ung thư tinh hoàn, Ung thư buồng trứng, Ung thư bàng quang, Ung thư

đầu và cổ, Ung thư cổ tử cung, Ung thư phổi không tế bào nhỏ, Ung thư

phổi tế bào nhỏ, U trung biểu mô màng phổi ác tính, Ung thư thực quản,

Ung thư đường mật,  u não, U nguyên bào thần kinh,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Tuyệt đối: Bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với

cisplatin hoặc với các hợp chất có platin.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Tương đối: Bệnh nhân có thương tổn thận,

rối loạn thính giác hoặc bị suy tủy. Cisplatin

cũng chống chỉ định ở bệnh nhân có creatinin

huyết thanh > 200 micromol/lít. Chỉ được

dùng lại nếu creatinin huyết thanh < 140

micromol/lít và urê máu < 9 micromol/lít.
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105
Clarithrom

ycin
500mg

Clarithromyci

n 500
Uống

Chỉ định thay thế cho penicilin ở người bị dị ứng với penicilin khi bị

nhiễm vi khuẩn nhạy cảm như viêm amidan, viêm tai giữa, viêm xoang

cấp, viêm phế quản mạn có đợt cấp, viêm phổi, da và các mô mềm.

Viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae và Legionella, bệnh bạch hầu

và giai đoạn đầu của ho gà và nhiễm khuẩn cơ hội do Mycobacterium

(bệnh phổi do phức hợp MAC: Mycobacterium avium complex).

Diệt trừ Helicobacter pylori trong điều trị bệnh loét dạ dày - tá tràng

đang tiến triển. 

8:12.12.92 

Kháng sinh 

nhóm 

Macrolides khác

106
Clindamyci

n
600mg

Clindacine

600, Clyodas
Tiêm

Điều trị các nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn kỵ khí, đặc biệt do

Bacteroides fragilis. Clindamycin cũng được dùng điều trị các bệnh do

nhiễm vi khuẩn Gram dương như Streptococci, Staphylococci (gồm cả

chủng đã kháng meticilin) và Pneumococci.Dự phòng: Viêm màng trong

tim nhiễm khuẩn khi làm thủ thuật ở răng, đường hô hấp trong trường

hợp dị ứng với beta-lactam.

8:12.28.20 

Kháng sinh họ 

Lincomycins

107

Cloramphe

nicol +

Xanh

methylen

125mg

+ 20mg
Micbibleucin Điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới dễ tái phát.

8:12 Thuốc 

kháng sinh

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán, bệnh

nhân tự chi trả

108
Clorphenira

min
4mg

Clorphenirami

n
Uống

Điều trị triệu chứng: Viêm mũi dị ứng mùa và quanh năm, mày đay.

Điều trị sốc phản vệ (điều trị bổ sung).

48:04.04 Thuốc 

kháng histamin, 

thế hệ thứ nhất.

109

Clorpromaz

in

(hydroclori

d)

1,25%

(25mg/2

ml)

Aminazin

1,25%
Tiêm

Trạng thái loạn thần cấp và mạn tính (tâm thần phân liệt cấp, mạn tính),

cơn hưng phấn cấp, lo âu nặng, làm giảm lo lắng trước khi phẫu thuật ở

người lớn và trẻ em. Điều trị nấc liên tục khó trị.

Điều trị phụ trong uốn ván ở người lớn và trẻ em. Dùng trong đông miên

liệu pháp (giảm thân nhiệt).

28:16.08.24 

Thuốc chống 

loạn thần 

phenothiazin

19



STT
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Biệt dược
Đường 

 dùng

Trạng 

thái 

kiểm 

soát

Tóm tắt chỉ định theo hướng dẫn của NSX
Dịch phân 

nhóm AHFS
Lưu ý khi sử dụng thuốc

110

Codein +

terpin

hydrat

10mg+1

00mg

Terpin

Codein 10
Uống Trị ho, long đờm trong các trường hợp viêm phế quản cấp hay mãn tính.

48:08 Thuốc 

chữa ho

Do nguy cơ suy hô hấp, chỉ sử dụng các

thuốc chứa codeine để giảm đau cấp tính ở

mức độ trung bình cho trẻ em trên 12 tuổi khi

các thuốc giảm đau khác như Paracetamol và

Ibuprofen không có hiệu quả.

– Không khuyến cáo sử dụng codeine cho trẻ

em có các vấn đề liên quan đến hô hấp (ví

dụ: khó thở hoặc thở khò khè khi ngủ…).

– Thận trọng khi sử dụng codeine cho trẻ em

dưới 12 tuổi (do thông tin nghiên cứu về ảnh

hưởng của thuốc cho đối tượng này còn hạn

chế).

111

Codein +

terpin

hydrat

5mg+10

0mg

Terpin

Codein 5
Uống Trị ho, long đờm trong các trường hợp viêm phế quản cấp hay mãn tính.

48:08 Thuốc 

chữa ho

Do nguy cơ suy hô hấp, chỉ sử dụng các

thuốc chứa codeine để giảm đau cấp tính ở

mức độ trung bình cho trẻ em trên 12 tuổi khi

các thuốc giảm đau khác như Paracetamol và

Ibuprofen không có hiệu quả.

– Không khuyến cáo sử dụng codeine cho trẻ

em có các vấn đề liên quan đến hô hấp (ví

dụ: khó thở hoặc thở khò khè khi ngủ…).

– Thận trọng khi sử dụng codeine cho trẻ em

dưới 12 tuổi (do thông tin nghiên cứu về ảnh

hưởng của thuốc cho đối tượng này còn hạn

chế).

112 Colistin 1MUI Aciste 1 MIU Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn Gram âm: Nhiễm khuẩn huyết, viêm

màng não, nhiễm khuẩn thận, nhiễm khuẩn đường niệu - sinh dục do các

vi khuẩn nhạy cảm …

8:12.28.28 

Kháng sinh 

nhóm 

Polymyxins
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113

Copper

gluconate+

Ferrous

gluconate+

Manganese

gluconate

(50mg+

1,33mg+ 

 0,7mg)

Hemarexin Thiếu máu do thiếu sắt, dự phòng thiếu sắt
20:04.04 Chế 

phẩm sắt

114
Cyclophosp

hamid
200mg Endoxan Tiêm

Bệnh Hodgkin, U lympho không Hodgkin, Đa u tủy, Bệnh bạch cầu, U

tế bào T ở da, U nguyên bào thần kinh, Ung thư buồng trứng, U nguyên

bào võng mạc, Ung thư vú, Ung thư phổi tế bào nhỏ, Sarcoma

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Người có tiền sử quá mẫn với thuốc, viêm

bàng quang xuất huyết, giảm tiểu cầu và giảm

bạch cầu rõ rệt, nhiễm khuẩn cấp, bất sản tủy

xương, nhiễm độc đường niệu cấp do hóa trị

liệu hoặc phóng xạ trị liệu.

Không nên dùng cyclophosphamid để điều trị

bệnh không ác tính, ngoại trừ để giảm miễn

dịch trong những tình trạng đe dọa tính mạng

và trong các bệnh miễn dịch và tự miễn.

115
Cyclophosp

hamid
500mg Endoxan

Tiêm

truyền

Bệnh Hodgkin, U lympho không Hodgkin, Đa u tủy, Bệnh bạch cầu, U

tế bào T ở da, U nguyên bào thần kinh, Ung thư buồng trứng, U nguyên

bào võng mạc, Ung thư vú, Ung thư phổi tế bào nhỏ, Sarcoma

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Người có tiền sử quá mẫn với thuốc, viêm

bàng quang xuất huyết, giảm tiểu cầu và giảm

bạch cầu rõ rệt, nhiễm khuẩn cấp, bất sản tủy

xương, nhiễm độc đường niệu cấp do hóa trị

liệu hoặc phóng xạ trị liệu.

Không nên dùng cyclophosphamid để điều trị

bệnh không ác tính, ngoại trừ để giảm miễn

dịch trong những tình trạng đe dọa tính mạng

và trong các bệnh miễn dịch và tự miễn.

116 Cytarabin
500mg/

10 ml

Alexan Inj

500mg/ 10ml
Tiêm

Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính, bệnh bạch cầu lympho cấp tính, bệnh

bạch cầu màng não và các khối u màng não khác, bệnh bạch cầu nguyên

bào tủy mãn tính,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Thận trọng trên bệnh nhân suy tủy vì thuốc

gây ức chế tủy xương mạnh
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117 Dacarbazin 200mg
Dacarbazine

Medac
Tiêm

Dacarbazin được chỉ định dùng đơn độc trong điều trị ung thư hắc tố di

căn, các ung thư mô liên kết (sarcom) và dùng phối hợp với các thuốc trị

ung thư khác trong các ung thư biểu mô đại trực tràng, buồng trứng, vú,

phổi, tinh hoàn, một số u đặc ở trẻ em, bệnh Hodgkin, u nguyên bào

thần kinh, sarcom Kaposi và một số ung thư khác.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

118
Desloratadi

n
5mg

Desloratadin,

NEOLORIDI

N

Uống
Viêm mũi dị ứng.

Mày đay mạn tính vô căn.

4:08 Thuốc 

kháng histamin 

thế hệ 2

119
Dexametha

son
3,33mg

Dexamethaso

n Kabi
Tiêm

Dùng phối hợp với các cách điều trị khác trong phù não, trong sốc do

nhiều nguyên nhân khác nhau.

Liệu pháp bổ trợ bằng dexamethason trong điều trị viêm màng não phế

cầu.

Dùng dexamethason để chẩn đoán và thử nghiệm hội chứng Cushing, 

Dexamethason cũng được áp dụng nhiều để ngăn ngừa buồn nôn và nôn

do hóa trị liệu ung thư gây ra.

Điều trị tại chỗ: Tiêm trong và quanh khớp ở người bệnh viêm khớp

dạng thấp, thoái hóa xương khớp, viêm Quanh khớp, viêm mỏm lồi cầu.

Còn được dùng tại chỗ trong một số trường hợp bệnh lý tai mũi họng,

nhãn khoa, ngoài da.

52:08.08 Nhóm 

Corticosteroids

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trường

hợp tiêm trong dịch kính, tiêm nội nhãn.

120
Dexametha

zone
4mg/ml

Dexamethaso

n
Tiêm

Dùng phối hợp với các cách điều trị khác trong phù não, trong sốc do

nhiều nguyên nhân khác nhau.

Liệu pháp bổ trợ bằng dexamethason trong điều trị viêm màng não phế

cầu.

Dùng dexamethason để chẩn đoán và thử nghiệm hội chứng Cushing, 

Dexamethason cũng được áp dụng nhiều để ngăn ngừa buồn nôn và nôn

do hóa trị liệu ung thư gây ra.

Điều trị tại chỗ: Tiêm trong và quanh khớp ở người bệnh viêm khớp

dạng thấp, thoái hóa xương khớp, viêm Quanh khớp, viêm mỏm lồi cầu.

Còn được dùng tại chỗ trong một số trường hợp bệnh lý tai mũi họng,

nhãn khoa, ngoài da.

52:08.08 Nhóm 

Corticosteroids

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trường

hợp tiêm trong dịch kính, tiêm nội nhãn.
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121 Diazepam 10mg

Diazepam

10mg/2ml,

Diazepam-

Hameln

5mg/ml

Injection

Tiêm

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

(dược

chất gây

nghiện)

Trạng thái lo âu, kích động, mất ngủ, trầm cảm, các bệnh tiền sảng và

hội chứng cai rượu cấp. Co cứng cơ do não hoặc do thần kinh ngoại vi.

Co giật do sốt cao, trạng thái động kinh, co giật do ngộ độc thuốc. Tiền

mê trước khi phẫu thuật.

28:24.08 Thuốc 

An thần, giải lo 

âu, gây ngủ. 

nhóm 

Benzodiazepines

Chống chỉ định

Mẫn cảm với benzodiazepin và các thành

phần khác của thuốc.

Nhược cơ, suy hô hấp nặng.

122 Diazepam 5mg
Diazepam

5mg
Uống

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

(dược

chất gây

nghiện)

Trạng thái lo âu, kích động, mất ngủ, trầm cảm, các bệnh tiền sảng và

hội chứng cai rượu cấp. Co cứng cơ do não hoặc do thần kinh ngoại vi.

Co giật do sốt cao, trạng thái động kinh, co giật do ngộ độc thuốc. Tiền

mê trước khi phẫu thuật.

28:24.08 Thuốc 

An thần, giải lo 

âu, gây ngủ. 

nhóm 

Benzodiazepines

Chống chỉ định

Mẫn cảm với benzodiazepin và các thành

phần khác của thuốc.

Nhược cơ, suy hô hấp nặng.

123

Dibasic

natri

phosphat+

Monobasic

Sodium

phosphat

Bơm

hậu môn

- 133ml/

lọ

Fleet Enema

133ml

Uống, 

thụt

hậu

môn/

trực

tràng,

dùng

ngoài

Chỉ định táo bón, làm sạch phân trước phẫu thuật hoặc xét nghiệm trực

tràng, chuẩn bị soi đại tràng

56:12 Thuốc tẩy, 

nhuận tràng

124 Diclofenac 75mg
DICLOFENA

C
Tiêm

Ðiều trị dài ngày viêm khớp mạn, thoái hóa khớp.

Thống kinh nguyên phát.

Ðau cấp (viêm sau chấn thương, sưng nề) và đau mạn.

Viêm đa khớp dạng thấp thiếu niên.

28:08.04.92 

Thuốc chống 

viêm không 

steroid khác
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125 Digoxin 0,25mg

DIGOXIN-

RICHTER,

Denxif, 

Uống
Suy tim.

Loạn nhịp nhanh trên thất (cuồng nhĩ, rung nhĩ, nhịp nhanh trên thất).

24:04.08 Thuốc 

tim mạch

chống chỉ định

Block tim hoàn toàn từng cơn, blốc nhĩ - thất

độ hai; loạn nhịp trên thất gây bởi hội chứng

Wolff - Parkinson - White; bệnh cơ tim phì

đại tắc nghẽn (trừ khi có đồng thời rung nhĩ

và suy tim, nhưng phải thận trọng). Phải thận

trọng cao độ bằng giám sát điện tâm đồ

(ÐTÐ) nếu người bệnh có nguy cơ cao tai

biến tim phải điều trị.

126
Dioctahedr

al smectit
3g Smecgim Uống

Tiêu chảy cấp và mãn tính ở trẻ con và người lớn.

Ðiều trị triệu chứng đau của bệnh thực quản-dạ dày-tá tràng và đại tràng.

56:00 Thuốc 

đường tiêu hóa

127 Diosmin 500mg Diosmin Uống
Điều trị triệu chứng trĩ cấp và mạn tính, triệu chứng suy tĩnh mạch-

mạch bạch huyết mãn tính

56:00 Thuốc 

đường tiêu hóa

128
Diosmin +

Hesperidin

450mg+

50mg

Diosmin 500,

SaViDimin
Uống

Điều trị triệu chứng trĩ cấp và mạn tính, triệu chứng suy tĩnh mạch-

mạch bạch huyết mãn tính

56:00 Thuốc 

đường tiêu hóa

129
Diphenhydr

amin
10mg Dimedrol Tiêm

Giảm nhẹ các triệu chứng dị ứng do giải phóng histamin, bao gồm dị 

ứng mũi và bệnh da dị ứng.

Hỗ trợ giấc ngủ ban đêm.

Điều trị tạm thời ho và cảm lạnh.

Chống nôn và phòng say tàu xe.

Điều trị các phản ứng loạn trương lực do phenothiazin.

4:04 Thuốc 

kháng histamin 

thế hệ 1

130 Dobutamin
250mg/

20ml

Dobutamine

Panpharma

250mg/20ml,

Dobutamine-

hameln

12,5mg/ml

Tiêm

Làm tăng co cơ tim trong suy tim cấp (gặp trong sốc do tim, nhồi máu

cơ tim).

Phẫu thuật tim, thông khí áp lực dương cuối thì thở ra nếu tác dụng làm

tăng co cơ tim của thuốc là hữu ích. chẩn đoán bằng siêu âm hoặc xạ

hình tim bệnh động mạch vành.

12:12.08.08 

Thuốc chủ vận 

beta1-adrenergic

Chống chỉ định trên người bệnh tim phì đại

tự phát do hẹp dưới van động mạch chủ.

Phải bù đủ thể tích tuần hoàn trước khi dùng

dobutamin.

Lưu ý:

Ngấm thuốc ra ngoài có thể gây viêm tại chỗ;

hoại tử da.

Cần giám sát điện tâm đồ, huyết áp và cung

lượng tim, áp lực phổi (nếu có thể) trong quá

trình dùng thuốc.

Dùng hết sức thận trọng sau nhồi máu cơ tim.

Phải pha loãng dung dịch đậm đặc dobutamin

trước khi dùng.

24



STT
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Biệt dược
Đường 

 dùng

Trạng 

thái 

kiểm 

soát

Tóm tắt chỉ định theo hướng dẫn của NSX
Dịch phân 

nhóm AHFS
Lưu ý khi sử dụng thuốc

131 Docetaxel 20mg
Bestdocel 20,

Bestdocel pc
Tiêm

Ung thư vú, Ung thư phổi tế bào không nhỏ, Ung thư tuyến tiền liệt,

Ung thư dạ dày, Ung thư đầu và cổ, Ung thư buồng trứng,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với hoạt chất chính hoặc bất kì

thành phần nào của thuốc

bệnh nhân lúc bắt đầu điều trị đã có số lượng

bạch cầu trung tính < 1500 tế bào/mm3, phụ

nữ có thai và cho con bú, suy chức năng gan

nặng.

132 Docetaxel
80mg/8

ml

Bestdocel 80,

Bestdocel pc
Tiêm

Ung thư vú, Ung thư phổi tế bào không nhỏ, Ung thư tuyến tiền liệt,

Ung thư dạ dày, Ung thư đầu và cổ, Ung thư buồng trứng,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với hoạt chất chính hoặc bất kì

thành phần nào của thuốc

bệnh nhân lúc bắt đầu điều trị đã có số lượng

bạch cầu trung tính < 1500 tế bào/mm3, phụ

nữ có thai và cho con bú, suy chức năng gan

nặng.

133
Doripenem

*
0,5g

Butapenem

500
Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Doripenem được chỉ định cho các trường hợp nhiễm khuẩn gây ra bởi

các vi khuẩn nhạy cảm với thuốc. Bao gồm: nhiễm khuẩn trong ổ bụng

phức tạp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp, nhiễm khuẩn đường hô

hấp bao gồm viêm phổi mắc phải tại bệnh viện (kể cả bệnh nhân viêm

phổi do thở máy) và viêm phổi ở bệnh nhân xơ hang.

8:12.07.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Carbapenems

134
Doxorubici

n
10mg

Adrim

10mg/5ml pc,

Doxorubicin

Bidiphar 10,

Doxorubicin

Ebewe Inj

10mg5ml pc,

Doxorubicin

pc

Tiêm

Ung thư vú, u xương ác tính (sarcom xương) và u xương Ewing, sarcom

mô mềm, ung thư khí phế quản, u lympho ác tính cả 2 dạng (u Hodgkin

và không Hodgkin), ung thư biểu mô tuyến giáp (carcinom tuyến giáp),

ung thư Kaposi.

Ung thư đường tiết niệu và sinh dục: Ung thư tử cung, ung thư buồng

trứng, ung thư bàng quang, ung thư tinh hoàn. Khối u đặc của trẻ em:

Sarcom cơ vân rhabdomyosarcom), u nguyên bào thần kinh, u Wilm,

bệnh bạch cầu cấp.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

dạng liposome; thanh toán 100% đối với các

dạng khác. Chống chỉ định: bệnh tim, suy

giảm chức năng tủy xương rõ (số lượng bạch

cầu đa nhân dưới 1 500/mm3),loét miệng

hoặc có cảm giác nóng rát ở miệng, người

bệnh đã điều trị bằng doxorubicin hoặc

daunorubicin với đủ liều tích lũy.

135
Doxorubici

n
20mg

Chemodox,

Chemodox

20mg pc

Tiêm

Ung thư vú, u xương ác tính (sarcom xương) và u xương Ewing, sarcom

mô mềm, ung thư khí phế quản, u lympho ác tính cả 2 dạng (u Hodgkin

và không Hodgkin), ung thư biểu mô tuyến giáp (carcinom tuyến giáp),

ung thư Kaposi.

Ung thư đường tiết niệu và sinh dục: Ung thư tử cung, ung thư buồng

trứng, ung thư bàng quang, ung thư tinh hoàn. Khối u đặc của trẻ em:

Sarcom cơ vân rhabdomyosarcom), u nguyên bào thần kinh, u Wilm,

bệnh bạch cầu cấp.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

dạng liposome; thanh toán 100% đối với các

dạng khác. Chống chỉ định: bệnh tim, suy

giảm chức năng tủy xương rõ (số lượng bạch

cầu đa nhân dưới 1 500/mm3),loét miệng

hoặc có cảm giác nóng rát ở miệng, người

bệnh đã điều trị bằng doxorubicin hoặc

daunorubicin với đủ liều tích lũy.
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136
Doxorubici

n
50mg

Doxorubicin

"Ebewe" Inj

50mg/25ml

1's pc,

Doxorubicin

Bidiphar 50,

Doxorubicin

pc, Adrim pc

Tiêm

Ung thư vú, u xương ác tính (sarcom xương) và u xương Ewing, sarcom

mô mềm, ung thư khí phế quản, u lympho ác tính cả 2 dạng (u Hodgkin

và không Hodgkin), ung thư biểu mô tuyến giáp (carcinom tuyến giáp),

ung thư Kaposi.

Ung thư đường tiết niệu và sinh dục: Ung thư tử cung, ung thư buồng

trứng, ung thư bàng quang, ung thư tinh hoàn. Khối u đặc của trẻ em:

Sarcom cơ vân rhabdomyosarcom), u nguyên bào thần kinh, u Wilm,

bệnh bạch cầu cấp.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

dạng liposome; thanh toán 100% đối với các

dạng khác. Chống chỉ định: bệnh tim, suy

giảm chức năng tủy xương rõ (số lượng bạch

cầu đa nhân dưới 1 500/mm3),loét miệng

hoặc có cảm giác nóng rát ở miệng, người

bệnh đã điều trị bằng doxorubicin hoặc

daunorubicin với đủ liều tích lũy.

137
Drotaverin

clohydrat
40mg Drotaverin Uống

Co thắt dạ dày- ruột, hội chứng ruột bị kích thích.

Cơn đau quặn mật và các co thắt đường mật: sạn đường mật và túi mật,

viêm đường mật.

Cơn đau quặn thận và các co thắt đường niệu sinh dục: sỏi thận, sỏi niệu

quản, viêm bể thận, viêm bàng quang.

Các cơn co thắt tử cung: đau bụng kinh, doạ sẩy thai, co cứng tử cung.

56:00 Thuốc 

đường tiêu hóa

138
Drotaverin

clohydrat

40mg/

2ml

No-Spa

40mg/2ml
Tiêm

Co thắt dạ dày- ruột, hội chứng ruột bị kích thích.

Cơn đau quặn mật và các co thắt đường mật: sạn đường mật và túi mật,

viêm đường mật.

Cơn đau quặn thận và các co thắt đường niệu sinh dục: sỏi thận, sỏi niệu

quản, viêm bể thận, viêm bàng quang.

Các cơn co thắt tử cung: đau bụng kinh, doạ sẩy thai, co cứng tử cung.

56:00 Thuốc 

đường tiêu hóa

139
Empagliflo

zin

5mg,

10mg
Thyrozol, Uống Đái tháo đường tuýp 2

68:20.18 Thuốc 

trị đái tháo 

đường nhóm ức 

chế SGLT-2

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 70%.

140
Enoxaparin 

 (natri)

4000

anti-Xa

IU/0,4ml 

tương

đương

40mg/

0,4ml

Lovenox,

LUPIPARIN
Tiêm

Huyết khối tĩnh mạch sâu và / hoặc thuyên tắc phổi, Hội chứng mạch

vành cấp không phân đoạn ST, Nhồi máu cơ tim cấp phân đoạn ST,

Huyết khối tĩnh mạch bề ngoài, Phẫu thuật tim, Phẫu thuật lồng ngực,

Phẫu thuật thần kinh, Chấn thương, Huyết khối tĩnh mạch thận, Đột quỵ

thiếu máu cục bộ cấp tính , Huyết khối tắc mạch trong khi mang thai,

Tim mạch của rung nhĩ / rung, thuyên tắc huyết khối liên quan đến van

tim giả, Huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân nhi, Huyết khối xoang tĩnh

mạch não, Dự phòng chống huyết khối trước phẫu thuật,

20:12.04.16 

Thuốc chống 

đông máu 

Heparin

Chống chỉ định

Mẫn cảm với enoxaparin hay các chế phẩm

được chiết xuất từ động vật .

Tiền sử giảm tiểu cầu do heparin các loại.

Chảy máu hay có nguy cơ chảy máu do rối

loạn đông máu, chấn thương. Không được

tiêm bắp thịt. Không dùng cho trẻ em dưới 3

tuổi lọ thuốc tiêm 300 mg/3 ml do có cồn

benzylic. Suy thận nặng (thanh thải creatinin

< 30 ml/phút) trừ khi thẩm phân. Trường hợp

này, thay bằng heparin không phân đoạn. Khi

điều trị bằng heparin phân tử lượng thấp,

không gây tê ngoài màng cứng hay tuỷ sống

hoặc chọc dò tuỷ sống do nguy cơ máu tụ

trong ống tuỷ với hệ quả nghiêm trọng. 26
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141 Entecavir 0,5mg

Agicarvir,

Baraclude,

Entecavir

Stada 0.5mg,

Entecavir

STELLA

0.5mg, 

Uống Nhiễm vi rút viêm gan B mãn tính,

8:18.32 Thuốc 

kháng virus 

nhóm tương tự 

Nucleosides and 

Nucleotides

142 Eperison 50mg
Waisan,

Myonal 50mg
Uống

Hội chứng đốt sống cổ, viêm quanh khớp vai và đau cột sống thắt 

lưng.Bệnh mạch máu não, liệt cứng do tủy, thoái hóa đốt sống cổ, di 

chứng sau phẫu thuật (bao gồm cả u não tủy), di chứng sau chấn thương 

(chấn thương tủy, tổn thương đầu), xơ cứng cột bên teo cơ, bại não, 

thoái hóa tủy, bệnh mạch máu tủy và các bệnh lý não tủy khác.

12:20.04 Thuốc 

giãn cơ 

143 Ephedrin 30mg

Ephedrine

Aguettant

30mg/ml

tiêm

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Điều trị hạ huyết áp trong gây tê tủy sống.

Điều trị hỗ trợ hạ huyết áp trong những trường hợp hạ huyết áp chưa cải 

thiện khi đã bù đủ dịch tuần hoàn.

Điều trị hoặc dự phòng co thắt phế quản trong hen và bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính (nhưng không phải là thuốc được chọn đầu tiên).

12:12.12 Thuốc 

chủ vận trên 

receptor

alpha/beta 

adrenergic.

Chống chỉ định:Người bệnh quá mẫn với

ephedrin.

Người bệnh tăng huyết áp, đang điều trị bằng

thuốc ức chế monoaminoxydase, cường giáp

và không điều chỉnh được, hạ kali huyết chưa

được điều trị.

Thông thường không nên dùng ephedrin sau

4 giờ chiều vì thuốc có tác dụng kích thích hệ

thần kinh trung ương, gây khó ngủ hoặc mất

ngủ.

Không dùng quá 7 ngày liên tục.

Không nên dùng ephedrin cho trẻ dưới 3 tuổi.

144
Epinephrin

(Adrenalin)
1mg Adrenalin Tiêm

Cấp cứu phản vệ, cấp cứu ngừng tim, hồi sức tim mạch nâng cao, sốc

nhiễm trùng, co mạch cục bộ, co thắt phế quản, xuất huyết đường tiêu

hóa trên, chuyển dạ sinh non

12:12.12 Thuốc 

chủ vận trên 

receptor

alpha/beta 

adrenergic.

Chống chỉ định trong trường hợp: U tuyến

thượng thận, tăng huyết áp, bí đái do tắc

nghẽn, glaucom góc hẹp; đang dùng thuốc

gây mê cyclopropan, nhóm halothan; gây tê

tại chỗ vị trí ngón tay, ngón chân, tai, mũi, cơ

quan sinh dục.

Không có chống chỉ định tuyệt đối trên bệnh

nhân cấp cứu sốc phản vệ sử dụng adrenalin
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145
Epirubicin

hydroclorid
10mg

Epirubicin

Bidiphar 10,

Farmorubicina

Tiêm
Ung thư vú.

Ung thư bề mặt bàng quang.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Người quá mẫn với epirubicin, với các

anthracyclin, các anthracenedion hoặc bất kỳ

thành phần nào của chế phẩm.

Phụ nữ có thai.

Bệnh nhân cho con bú.

Người bệnh có số lượng bạch cầu trung tính

dưới 1,5 x 109/lít (1500/mm3).

146
Epirubicin

hydroclorid
50mg

Epirubicin

Bidiphar 50,

Farmorubicina

Tiêm
Ung thư vú.

Ung thư bề mặt bàng quang.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Người quá mẫn với epirubicin, với các

anthracyclin, các anthracenedion hoặc bất kỳ

thành phần nào của chế phẩm.

Phụ nữ có thai.

Bệnh nhân cho con bú.

Người bệnh có số lượng bạch cầu trung tính

dưới 1,5 x 109/lít (1500/mm3).

147 Erlotinib 150mg
Rivacil 150,

TARCEVA
Uống Ung thư phổi không tế bào nhỏ, Ung thư tuyến tụy,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư

phổi thể không phải tế bào nhỏ (non-small

cell lung cancer) có EGFR dương tính

(epidermall growth factor receptor); thanh

toán 50%.

148 Ertapenem* 1g Invanz Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm trùng trong ổ bụng và phụ khoa, Nhiễm trùng da và cấu trúc da,

Viêm phổi do cộng đồng mắc phải, Nhiễm trùng đường tiết niệu

8:12.07.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Carbapenems

149
Erythropoie

tin
2.000IU

Binocrit,

VINTOR

2000

Tiêm

Thiếu máu của bệnh thận mãn tính, Thiếu máu ở bệnh nhân nhiễm HIV,

Thiếu máu ở bệnh nhân có khối u ác tính không phải tủy, Sử dụng trước

phẫu thuật ở bệnh nhân đang phẫu thuật, Thiếu máu liên quan đến viêm

khớp dạng thấp và bệnh thấp khớp, Thiếu máu khi sinh non, Thiếu máu

tế bào hình liềm, Hội chứng rối loạn sinh tủy,

20:16 Tác nhân 

tạo máu
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150
Esomepraz

ol
20mg Goldesome Uống

Loét dạ dày - tá tràng.

Phòng và điều trị loét dạ dày - tá tràng do dùng thuốc chống viêm không

steroid.

Phòng và điều trị loét do stress.

Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Hội chứng Zollinger - Ellison.

Xuất huyết do loét dạ dày - tá tràng nặng, sau khi điều trị bằng nội soi

(để phòng xuất huyết tái phát).

56:28.36 Ức chế 

bơm Proton

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép và chỉ

định dự phòng loét dạ dày tá tràng, xuất

huyết tiêu hóa tại dạ dày, tá tràng do stress ở

bệnh nhân hồi sức tích cực.

151
Esomepraz

ol
40mg

 SaVi 

Esomeprazole 

40, Prazopro 

40mg, Stadnex 

40 Cap, 

Tiêm

Loét dạ dày - tá tràng.

Phòng và điều trị loét dạ dày - tá tràng do dùng thuốc chống viêm không

steroid.

Phòng và điều trị loét do stress.

Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Hội chứng Zollinger - Ellison.

Xuất huyết do loét dạ dày - tá tràng nặng, sau khi điều trị bằng nội soi

(để phòng xuất huyết tái phát).

56:28.36 Ức chế 

bơm Proton

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép và chỉ

định dự phòng loét dạ dày tá tràng, xuất

huyết tiêu hóa tại dạ dày, tá tràng do stress ở

bệnh nhân hồi sức tích cực.

152
Esomepraz

ol
40mg

Nexium,SUN

PRANZA
Uống

Loét dạ dày - tá tràng.

Phòng và điều trị loét dạ dày - tá tràng do dùng thuốc chống viêm không

steroid.

Phòng và điều trị loét do stress.

Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Hội chứng Zollinger - Ellison.

Xuất huyết do loét dạ dày - tá tràng nặng, sau khi điều trị bằng nội soi

(để phòng xuất huyết tái phát).

56:28.36 Ức chế 

bơm Proton

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép và chỉ

định dự phòng loét dạ dày tá tràng, xuất

huyết tiêu hóa tại dạ dày, tá tràng do stress ở

bệnh nhân hồi sức tích cực.

153 Ethamsylat

12,5%

(250mg/

2ml)

Cyclonamine

12.5%
Tiêm

Phòng và giảm mất máu do phẫu thuật.

Phòng và điều trị xuất huyết quanh hoặc trong não thất ở trẻ sơ sinh cân

nặng rất thấp (dưới 1 500 g).

20:00 Thuốc 

cầm máu

154 Ethamsylat 500mg Vincynon 500 Tiêm

Phòng và giảm mất máu do phẫu thuật.

Phòng và điều trị xuất huyết quanh hoặc trong não thất ở trẻ sơ sinh cân

nặng rất thấp (dưới 1 500 g).

20:00 Thuốc 

cầm máu

155 Etoposid 100mg

Etoposid

Bidiphar,

Etoposid pc

Tiêm

U tinh hoàn, Ung thư phổi, U lympho ác tính và bệnh Hodgkin, Bệnh

bạch cầu, Khối u Wilms, U nguyên bào thần kinh, sarcoma Kaposi kết

hợp bệnh AIDS., U xơ buồng trứng,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

156 Etoposid 50mg Mevarex 50 Uống

U tinh hoàn, Ung thư phổi, U lympho ác tính và bệnh Hodgkin, Bệnh

bạch cầu, Khối u Wilms, U nguyên bào thần kinh, sarcoma Kaposi kết

hợp bệnh AIDS., U xơ buồng trứng,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư
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157 Everolimus 10mg Afinitor 10mg Uống

Ung thư vú, u thần kinh nội tiết nguồn gốc tuyến tụy, Ung thư biểu mô

tế bào thận, U mạch thận u xơ củ, U tế bào ống khổng lồ u xơ củ, Cấy

ghép toàn bộ thận, Cấy ghép toàn bộ gan,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

điều trị ung thư; thanh toán 100% đối với các

trường hợp khác.

158 Exemestan 25mg Aromasin Uống

Ung thư vú giai đoạn muộn ở phụ nữ mãn kinh (tự nhiên hoặc nhân tạo)

sau thất bại điều trị bằng thuốc kháng estrogen.

Hỗ trợ điều trị ung thư vú ở giai đoạn sớm, có thụ thể estrogen dương

tính ở phụ nữ mãn kinh sau một trị liệu ban đầu bằng tamoxifen kéo dài

2 - 3 năm.

10:00 Thuốc 

chống ung thư; 

68:16.08 Thuốc 

kháng estrogens

159 Famotidin 20mg Vinfadin V20 Tiêm

Loét tá tràng thể hoạt động. Điều trị duy trì trong loét tá tràng.

Loét dạ dày lành tính thể hoạt động.

Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Bệnh lý tăng bài tiết ở đường tiêu hóa như hội chứng Zollinger - Ellison 

(thuốc ức chế bơm proton có hiệu quả hơn), đa u tuyến nội tiết.

Làm giảm các triệu chứng ợ nóng, ợ chua, khó tiêu do tăng acid dạ dày.

56:28.12 Thuốc 

kháng histamin 

H2

160 Fentanyl 4,2mg
DUROGESIC 

 25Mcg/h
Dán

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Dạng miếng dán được dùng để điều trị đau mạn tính vừa, nặng cần giảm

đau bằng opiat (ví dụ đau do ung thư) do các thuốc giảm đau khác

không có tác dụng và cần dùng liên tục opiat trong thời gian dài. Chỉ

dùng cho người có dung nạp opiat để tránh nguy cơ bị suy hô hấp có thể

gây chết người.

28:08.08 Thuốc 

giảm đau hạ sốt 

nhóm Opiate 

chủ vận

Chống chỉ định

Ứ đọng đờm - suy hô hấp (nếu không có

trang bị hỗ trợ hô hấp).

Đau nhẹ (trong trường hợp này, nên dùng các

thuốc giảm đau khác như acetaminophen,

thuốc giảm đau không steroid).

Bệnh nhược cơ.

161 Fentanyl
50mcg

/1ml

FENTANYL-

HAMELN

50mcg/ml

Tiêm

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Giảm đau trong và sau phẫu thuật.

Dạng thuốc tiêm được dùng để làm giảm lo âu, an thần trước mổ và bổ

trợ cho gây mê;

28:08.08 Thuốc 

giảm đau hạ sốt 

nhóm Opiate 

chủ vận

Chống chỉ định

Ứ đọng đờm - suy hô hấp (nếu không có

trang bị hỗ trợ hô hấp).

Đau nhẹ (trong trường hợp này, nên dùng các

thuốc giảm đau khác như acetaminophen,

thuốc giảm đau không steroid).

Bệnh nhược cơ.

162

Ferric

hydroxid

polymaltos

e complex

50mg/5

ml
Fogyma Tiêm điều trị thiếu sắt / thiếu máu do thiếu sắt 

20:04.04 Chế 

phẩm sắt
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163
Fexofenadi

n
60mg

Danapha -

Telfadin,

Fefasdin 60,

SaViFexo 60

Uống

viêm mũi dị ứng, mày đay tự phát mãn tính, Hen suyễn, Say tàu xe và

Chóng mặt, Buồn nôn và Nôn mửa khi Mang thai, Buồn nôn và Nôn

mửa do hóa trị liệu

4:08 Thuốc 

kháng histamin 

thế hệ 2

164 Filgrastim 30MU

Neupogen,

Neutromax,

Religrast 300

µg

Tiêm

Chứng mất bạch cầu hạt do thuốc.

Giảm bạch cầu trung tính có sốt.

Ung thư không do tế bào tủy xương.

Filgrastim có hiệu quả làm tăng số lượng bạch cầu trung tính và làm

thuyên giảm bệnh ở người giảm bạch cầu trung tính nặng, mạn tính, bao

gồm cả hội chứng Kostmann và giảm bạch cầu trung tính chu kỳ, vô căn.

Ngoài ra, filgrastim khôi phục nhanh bạch cầu trung tính ở người mất

bạch cầu hạt do thuốc.

20:16 Tác nhân 

tạo máu

165 Fludarabin 50mg
BDF-

FDACell 50
Tiêm

Điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng lympho không đáp ứng hoặc tiến triển

khi đang dùng thuốc alkyl hóa.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Kiểm tra các thông số huyết học thường

xuyên và cẩn thận trong và sau khi điều trị.

Định kỳ theo dõi công thức máu và số lượng

tế bào máu ngoại vi để phát hiện trường hợp

thiếu máu, giảm tiểu cầu hoặc bạch cầu.

166
Fluorouraci

l (5-FU)

500mg/1

0ml
Biluracil 500 Tiêm

Adenocarcinom (ung thư biểu mô tuyến) ống tiêu hóa đại tràng, trực 

tràng, ung thư vú, ung thư đầu, cổ, gan, tụy

Carcinom (ung thư biểu mô) buồng trứng, cổ tử cung, bàng quang, gan 

và tụy.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Nếu xảy ra nôn không khắc phục được, phải

ngừng thuốc ngay. Nếu có các biểu hiện viêm

miệng như đỏ niêm mạc miệng, loét trong

miệng, hoặc các biểu hiện viêm họng thực

quản như đau cổ, khó nuốt, cần phải ngừng

thuốc. Nếu xuất hiện ỉa chảy, loét hoặc chảy

máu dạ dày hoặc xuất huyết ở bất cứ nơi nào,

đều phải ngừng thuốc ngay.

167 Fulvestrant 50mg/ml Faslodex Tiêm

điều trị cho phụ nữ sau mãn kinh bị ung thư vú tiến triển tại chỗ hoặc di

căn có thụ thê estrogen dương tính, tái phát trong hoặc sau điêu trị

kháng estrogen bô trợ, hoặc tiên triên khi đang điêu tri khang estrogen.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

168 Furosemid 20mg Vinzix Tiêm

Phù trong suy tim sung huyết, bệnh thận và xơ gan. 

Hỗ trợ điều trị phù phổi cấp.

Đái ít do suy thận cấp hoặc mạn tính.

Tăng huyết áp, đặc biệt khi do suy tim sung huyết hoặc do suy thận. 

Điều trị hỗ trợ cơn tăng huyết áp.

Tăng calci huyết.

Việc sử dụng thuốc lợi tiểu mạnh như furosemid có thể gây ra thiếu máu 

cục bộ ở não. Vì vậy không dùng để điều trị tăng huyết áp cho người 

cao tuổi

40:28.08 Thuốc 

lợi tiểu quai
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169 Furosemid 40mg Agifuros Uống

Phù trong suy tim sung huyết, bệnh thận và xơ gan. 

Hỗ trợ điều trị phù phổi cấp.

Đái ít do suy thận cấp hoặc mạn tính.

Tăng huyết áp, đặc biệt khi do suy tim sung huyết hoặc do suy thận. 

Điều trị hỗ trợ cơn tăng huyết áp.

Tăng calci huyết.

Việc sử dụng thuốc lợi tiểu mạnh như furosemid có thể gây ra thiếu máu 

cục bộ ở não. Vì vậy không dùng để điều trị tăng huyết áp cho người 

cao tuổi

40:28.08 Thuốc 

lợi tiểu quai

170 Gabapentin 300mg

Gabapentin,

Gacnero,

Myleran 300,

Neurontin,

SaVi

Gabapentin

300

Uống

Điều trị hỗ trợ hoặc đơn trị liệu trong động kinh cục bộ, có hoặc không

có cơn co giật toàn thể tái phát.

Gabapentin còn được sử dụng để điều trị đau thần kinh như viêm các

dây thần kinh ngoại biên sau bệnh zona, đau dây thần kinh trong bệnh

đái tháo đường,...

28:12.92 Thuốc 

chống động 

kinh, nhóm khác

171 Gefitinib 250mg
Iressa Tab

250mg 30's
Uống

Điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ (Non

Small Cell Lung Cancer-NSCLC) giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn

mà trước đây đã dùng hóa trị liệu hoặc không thích hợp để hóa trị liệu.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư

phổi thể không phải tế bào nhỏ (non-small

cell lung cancer) có EGFR dương tính

(epidermall growth factor receptor); thanh

toán 50%.

172

Gelatin

succinyl +

natri clorid

+ natri

hydroxyd

(20g +

3,505g

+

0,68g)/5

00ml

Gelofusine
Tiêm

truyền

Đề phòng và điều trị tình trạng giảm thể tích máu tuyệt đối và tương đối

(ví dụ sau khi bị sốc do chảy máu hoặc chấn thương, bị mất máu trước-

sau khi mổ, bị bỏng, bị nhiễm trùng).

Đề phòng hạ huyết áp (ví dụ trong trường hợp có liên quan với gây tê

ngoài màng cứng hoặc tủy sống).

Pha loãng máu.

Tuần hoàn ngoài cơ thể (máy tim-phổi nhân tạo, thẩm phân máu).

Tăng số lượng bạch cầu trong liệu pháp bạch cầu.

40:00 nhóm cân 

bằng nước, điện 

giải và calo

173 Gemcitabin 1000mg Bigemax 1g Tiêm
Ung thư buồng trứng, Ung thư vú, Ung thư tuyến tụy, Ung thư phổi

không tế bào nhỏ, Ung thư bàng quang, Ung thư đường mật

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Phải theo dõi công thức máu toàn phần, số 

lượng tiểu cầu trước mỗi lần dùng.

Xác định chức năng gan và chức năng thận 

trước mỗi lần dùng thuốc, định kỳ và sau khi 

ngừng thuốc.

Theo dõi điện giải bao gồm cả kali, magnesi, 

calci khi kết hợp với trị liệu bằng cisplatin.
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174 Gemcitabin 1000mg Bigemax 1g Tiêm
Ung thư buồng trứng, Ung thư vú, Ung thư tuyến tụy, Ung thư phổi

không tế bào nhỏ, Ung thư bàng quang, Ung thư đường mật

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Phải theo dõi công thức máu toàn phần, số

lượng tiểu cầu trước mỗi lần dùng.

Xác định chức năng gan và chức năng thận

trước mỗi lần dùng thuốc, định kỳ và sau khi

ngừng thuốc.

Theo dõi điện giải bao gồm cả kali, magnesi,

calci khi kết hợp với trị liệu bằng cisplatin.

175 Gentamicin 40mg
Gentamicin

Kabi 40mg/ml
Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Phối hợp với các kháng sinh khác (beta-lactam) để điều trị các bệnh 

nhiễm khuẩn nặng toàn thân gây ra bởi các vi khuẩn Gram âm và các vi 

khuẩn khác còn nhạy cảm, bao gồm: Nhiễm khuẩn đường mật (viêm túi 

mật và viêm đường mật cấp), nhiễm Brucella, các nhiễm khuẩn trong 

bệnh nhày nhớt, viêm màng trong tim (trong điều trị và dự phòng viêm 

màng trong tim do Streptococci, Enterococci, Staphylococci), viêm 

màng trong dạ con, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm Listeria,

8:12.02 Kháng 

sinh họ 

aminoglycosid.

176

Ginkgo

biloba

extract

40mg
Tanakan,

Cebrex
Uống

hội chứng sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ ngắn hạn, mất khả năng tập

trung, trầm cảm

12:00 

Thuốc điều hòa 

thần kinh giao 

cảm

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị đau do

viêm động mạch (đau thắt khi đi); rối loạn thị

giác (bệnh võng mạc do tiểu dường); tai mũi

họng (chóng mặt, ù tai, giảm thính lực), rối

loạn tuần hoàn thần kinh cảm giác do thiếu

máu cục bộ; hội chứng Raynaud.

177 Gliclazid 60mg

Lazibet MR

60,

STACLAZID

E 60 MR

Uống

Đái tháo đường không phụ thuộc insulin (typ 2) ở người lớn khi không 

còn kiểm soát được glucose huyết bằng chế độ ăn, luyện tập thể lực và 

giảm cân.

68:20.20 Thuốc 

trị đái tháo 

đường nhóm 

Sulfonylureas

Chống chỉ định

Ðái tháo đường phụ thuộc insulin (typ 1).

Hôn mê hay tiền hôn mê do đái tháo đường.

Suy gan nặng, suy thận nặng.

Có tiền sử dị ứng với sulfonamid và các

sulfonylurê khác.

Phối hợp với miconazol viên.

Nhiễm khuẩn nặng hoặc chấn thương nặng,

phẫu thuật lớn.
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178 Gliclazide 30mg
Diamicron

MR, Gliclazid
Uống

Đái tháo đường không phụ thuộc insulin (typ 2) ở người lớn khi không 

còn kiểm soát được glucose huyết bằng chế độ ăn, luyện tập thể lực và 

giảm cân.

68:20.20 Thuốc 

trị đái tháo 

đường nhóm 

Sulfonylureas

Chống chỉ định

Ðái tháo đường phụ thuộc insulin (typ 1).

Hôn mê hay tiền hôn mê do đái tháo đường.

Suy gan nặng, suy thận nặng.

Có tiền sử dị ứng với sulfonamid và các

sulfonylurê khác.

Phối hợp với miconazol viên.

Nhiễm khuẩn nặng hoặc chấn thương nặng,

phẫu thuật lớn.

179 Glucose
10%/500

ml
Glucose 10%

Tiêm

truyền

Làm test dung nạp glucose (uống). 

Thiếu hụt hydrat carbon và dịch.

Phòng và điều trị mất nước do ỉa chảy cấp.

Hạ glucose huyết do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng chuyển 

hóa khi bị stress hay chấn thương.

Điều trị cấp cứu trong tình trạng có tăng kali huyết (dùng cùng với calci 

và insulin).

Điều trị nhiễm thể ceton do đái tháo đường (sau khi đã điều chỉnh 

glucose huyết và phải đi kèm với truyền insulin liên tục).

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

180 Glucose
20%/500

ml
Glucose 20%

Tiêm

truyền

Làm test dung nạp glucose (uống). 

Thiếu hụt hydrat carbon và dịch.

Phòng và điều trị mất nước do ỉa chảy cấp.

Hạ glucose huyết do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng 

chuyển hóa khi bị stress hay chấn thương.

Điều trị cấp cứu trong tình trạng có tăng kali huyết (dùng cùng với 

calci và insulin).

Điều trị nhiễm thể ceton do đái tháo đường (sau khi đã điều chỉnh 

glucose huyết và phải đi kèm với truyền insulin liên tục).

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

Phải theo dõi đều đặn đường huyết, cân bằng

nước và các chất điện giải. 

Không truyền dung dịch glucose cùng với

máu qua một bộ dây truyền vì có thể gây tan

huyết và tắc nghẽn.

Truyền glucose vào tĩnh mạch có thể dẫn đến

rối loạn dịch và điện giải như hạ kali huyết,

hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết.

Truyền kéo dài hoặc nhanh một lượng lớn

dung dịch glucose ưu trương có thể gây mất

nước tế bào do tăng đường huyết.
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181 Glucose 30%/5ml Glucose 30%
Tiêm

truyền

Làm test dung nạp glucose (uống). 

Thiếu hụt hydrat carbon và dịch.

Phòng và điều trị mất nước do ỉa chảy cấp.

Hạ glucose huyết do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng 

chuyển hóa khi bị stress hay chấn thương.

Điều trị cấp cứu trong tình trạng có tăng kali huyết (dùng cùng với 

calci và insulin).

Điều trị nhiễm thể ceton do đái tháo đường (sau khi đã điều chỉnh 

glucose huyết và phải đi kèm với truyền insulin liên tục).

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

Phải theo dõi đều đặn đường huyết, cân bằng

nước và các chất điện giải. 

Không truyền dung dịch glucose cùng với

máu qua một bộ dây truyền vì có thể gây tan

huyết và tắc nghẽn.

Truyền glucose vào tĩnh mạch có thể dẫn đến

rối loạn dịch và điện giải như hạ kali huyết,

hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết.

Truyền kéo dài hoặc nhanh một lượng lớn

dung dịch glucose ưu trương có thể gây mất

nước tế bào do tăng đường huyết.

182 Glucose
5%/250

ml
Glucose 5%

Tiêm

truyền

Làm test dung nạp glucose (uống). 

Thiếu hụt hydrat carbon và dịch.

Phòng và điều trị mất nước do ỉa chảy cấp.

Hạ glucose huyết do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng chuyển 

hóa khi bị stress hay chấn thương.

Điều trị cấp cứu trong tình trạng có tăng kali huyết (dùng cùng với calci 

và insulin).

Điều trị nhiễm thể ceton do đái tháo đường (sau khi đã điều chỉnh 

glucose huyết và phải đi kèm với truyền insulin liên tục).

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

183 Glucose
5%/500

ml
Glucose 5%

Tiêm

truyền

Làm test dung nạp glucose (uống). 

Thiếu hụt hydrat carbon và dịch.

Phòng và điều trị mất nước do ỉa chảy cấp.

Hạ glucose huyết do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng chuyển 

hóa khi bị stress hay chấn thương.

Điều trị cấp cứu trong tình trạng có tăng kali huyết (dùng cùng với calci 

và insulin).

Điều trị nhiễm thể ceton do đái tháo đường (sau khi đã điều chỉnh 

glucose huyết và phải đi kèm với truyền insulin liên tục).

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng
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184 Glutathion 200mg Glutaone 200

Hỗ trợ làm giảm độc tính trên thần kinh của xạ trị và của các hóa chất

điều tri ung thư

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thủy ngân:

Hỗ trợ trong điều trị xơ gan do rượu, xơ gan, viêm gan do virus B, C, D

va gan nhiễm mỡ:

Hỗ trợ trong điều trị liên quan đến rối loạn mạch ngoại vi, mạch vành và

các rối loạn huyết học:

Hỗ trợ điều trị chảy máu dưới nhện:

Hỗ trợ trong điều trị đái tháo đường không phụ thuộc insulin

Hỗ trợ trong điều trị viêm tụy cấp 

92:12 Thuốc 

giải độc

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân

sau xạ trị, bệnh nhân điều trị ung thư bằng

cisplatin hoặc carboplatin; thanh toán 50%.

185
Glyceryl

trinitrat

0,08g/lọ

10g,

mỗi liều

xịt chứa

0,4mg

Nitromint

Tiêm,

phun

mù

Phòng và điều trị cơn đau thắt ngực.

Điều trị suy tim sung huyết (phối hợp với các thuốc khác).

Tăng huyết áp kịch phát trong phẫu thuật (đặc biệt trong phẫu thuật

tim mạch) dùng dạng truyền tĩnh mạch.

24:12.08 Thuốc 

giãn mạch. 

nhóm Nitrates 

and Nitrites

186
Glyceryl

trinitrat
10mg

Glyceryl

Trinitrate -

Hameln

1mg/ml

Tiêm,

phun

mù

Phòng và điều trị cơn đau thắt ngực.

Điều trị suy tim sung huyết (phối hợp với các thuốc khác).

Tăng huyết áp kịch phát trong phẫu thuật (đặc biệt trong phẫu thuật tim

mạch) dùng dạng truyền tĩnh mạch.

24:12.08 Thuốc 

giãn mạch. 

nhóm Nitrates 

and Nitrites

187
Glyceryl

trinitrat
NT

Glyceryl

Trinitrate -

Hameln

1mg/ml

Tiêm,

phun

mù

Phòng và điều trị cơn đau thắt ngực.

Điều trị suy tim sung huyết (phối hợp với các thuốc khác).

Tăng huyết áp kịch phát trong phẫu thuật (đặc biệt trong phẫu thuật tim

mạch) dùng dạng truyền tĩnh mạch.

24:12.08 Thuốc 

giãn mạch. 

nhóm Nitrates 

and Nitrites

188

Glycyl

funtumin

(hydroclori

d)

0,3mg Aslem Tiêm

Dùng bổ trợ trong điều trị ung thư, để kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân

ung thư.

Tăng cường miễn dịch trong các bệnh mạn tính như: lao, suy gan, suy

thận,…

Hiệp đồng tác dụng với kháng sinh trong trị liệu và ngăn ngừa nhiễm

khuẩn trước và sau khi phẫu thuật.

52:08.92 Thuốc 

chống viêm; 

10:00 Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho chỉ định bổ

trợ trong điều trị ung thư.

189
Goserelin

acetat
3.6mg Zoladex Tiêm

Ung thư tuyến tiền liệt, lạc nội mạc tử cung, giảm độ dày nội mạc tử

cung, ung thư vú,u xơ tử cung, 

10:00 Thuốc 

chống ung thư ; 

68:18.08 Thuốc 

tương tự hormon 

giải phóng 

gonadotropin

Chống chỉ định quá mẫn với thuốc chủ vận

GnRH hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc,

đang mang thai hoặc có thể mang thai, đang

cho con bú, chảy máu âm đạo chưa rõ nguyên

nhân.
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190

Granisetron 

hydroclorid

1mg

Granisetron

Kabi

1mg/1ml,

BFS- Grani

Tiêm
Buồn nôn và Nôn do hóa trị liệu, Buồn nôn và Nôn do bức xạ, Buồn

nôn và Nôn sau phẫu thuật

56:22.20 Thuốc 

đối vận thụ thể 5-

HT3

191 Haloperidol
0,5%/1m

l

Haloperidol

0,5%
Tiêm

Bệnh tâm thần phân liệt, Hội chứng Tourette ở trẻ em và người lớn.

Hành vi, ứng xử bất thường ở trẻ em.

Điều trị loạn thần không do tâm thần phân liệt: An thần gây ngủ cấp cứu

ở người mê sảng kích động; điều trị phụ thuộc vào nghiện rượu; buồn

nôn và nôn sau phẫu thuật; loạn thần/kích động trong sa sút trí tuệ do

bệnh Alzheimer.

28:16.08.08 

Thuốc an thần 

kinh thuộc nhóm 

Butyrophenones

Chống chỉ định

Người bệnh dùng quá liều bacbiturat, opiat

hoặc rượu; bệnh Parkinson và loạn chuyển

hóa porphyrin.

Tránh dùng hoặc sử dụng thuốc rất thận trọng

trong các trường hợp sau:

Rối loạn vận động ngoại tháp, chứng liệt

cứng, bệnh gan, bệnh thận, bệnh máu và

động kinh, trầm cảm, cường giáp, điều trị

đồng thời với thuốc ức chế hệ thần kinh trung

ương, adrenalin và các thuốc có tác dụng

giống giao cảm khác, người bệnh mẫn cảm

với thuốc.

192
Heparin

(natri)

25.000I

U

Heparin,

Paringold

Injection

Tiêm

huyết khối tĩnh mạch sâu và nghẽn động mạch phổi, Xử trí huyết khối

nghẽn động mạch bao gồm cơn đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu

cơ tim, tắc động mạch ngoại vi cấp và đột quỵ. Điều trị hội chứng đông

máu rải rác nội mạch. Dự phòng đông máu trong thẩm phân máu và các

thủ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể khác như tim - phổi nhân tạo.

20:12.04.16 

Thuốc chống 

đông máu 

Heparin

Chống chỉ định trên bệnh nhân có nguy cơ

chảy máu, giảm tiểu cầu

193

Huyết

thanh

kháng uốn

ván

1.500 UI

Huyết thanh

kháng độc tố

uốn ván tinh

chế (SAT)

Tiêm Dự phòng uốn ván ngay sau khi bị thương, Điều trị bệnh uốn ván

80:04 Chất 

Chống độc và 

Globulins miễn 

dịch

194
Hydrocortis

on
100mg Hydrocortison Tiêm

suy vỏ thượng thận tiên phát và thứ phát, tăng sản thượng thận bẩm sinh

hoặc hội chứng thượng thận sinh dục, điều trị lupus ban đỏ hệ thống,

bệnh bạch cầu, u lympho bào ác tính 

52:08.08 Nhóm 

Corticosteroids

195
Hydroxyure

a
500mg

Hydroxyurea

Medac, Hydra
Uống

Các dạng ung thư như bệnh bạch cầu mạn dòng tủy kháng thuốc, ung

thư biểu mô vảy vùng đầu - cổ (phối hợp với xạ trị), bệnh bạch cầu mạn

dòng tủy không thể ghép tủy tự thân. Các loại u hắc tố, ung thư cổ tử

cung, ung thư vú., Thiếu máu hồng cầu hình liềm; bệnh tăng hồng cầu

vô căn. Điều trị hỗ trợ nhiễm HIV. Bệnh vảy nến; hội chứng tăng tế bào

ưa eosin không đáp ứng với corticosteroid.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư
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196

Hyoscin

butylbromi

d

10mg Buscopan Uống

Các trường hợp co thắt nội tạng cấp tính: Cơn đau quặn thận, cơn đau

đường mật.

Làm giảm cơn đau do co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa và đường tiết

niệu - sinh dục.

Hội chứng ruột kích thích.

Chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị cơn đau bụng.

Chống co thắt cơ trơn trong các quá trình chẩn đoán, thủ thuật.

52:24 Thuốc 

giãn đồng tử;

12:08.08 Thuốc 

kháng 

muscarinic/ 

Thuốc chống co 

thắt

197

Hyoscin

butylbromi

d

20mg/ml Buscopan Tiêm

Các trường hợp co thắt nội tạng cấp tính: Cơn đau quặn thận, cơn đau

đường mật.

Làm giảm cơn đau do co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa và đường tiết

niệu - sinh dục.

Hội chứng ruột kích thích.

Chăm sóc giảm nhẹ trong điều trị cơn đau bụng.

Chống co thắt cơ trơn trong các quá trình chẩn đoán, thủ thuật.

52:24 Thuốc 

giãn đồng tử;

12:08.08 Thuốc 

kháng 

muscarinic/ 

Thuốc chống co 

thắt

198 Ibuprofen 400mg

Mophen,

Goldprofen

400mg

Uống

Giảm đau và chống viêm từ nhẹ đến vừa: Trong một số bệnh như đau

đầu, đau răng. Dùng ibuprofen có thể giảm bớt liều thuốc chứa thuốc

phiện trong điều trị đau sau đại phẫu thuật hay đau do ung thư. Viêm

khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp thiếu niên.

Hạ sốt ở trẻ em.

Chứng còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh thiếu tháng, dưới 34 tuần.

Đau bụng kinh.

28:08.04.92 

Thuốc chống 

viêm không 

steroid khác

199 Ifosfamid 1g
Holoxan,

Holoxan pc
Tiêm

Ung thư tinh hoàn.

Sarcom xương và mô mềm.

Ung thư bàng quang.

Ung thư phổi.

Ung thư cổ tử cung.

Ung thư buồng trứng.

Bệnh bạch cầu cấp và mạn tính dòng lympho.

Bệnh Hodgkin và các u lympho không Hodgkin.

U nguyên bào thần kinh.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

200 imatinib 100mg

Alvotinib

100mg,

Glivec Tab

100mg 6x10's, 

Uống

bệnh bạch cầu mạn tính dòng tủy ở người lớn hoặc trẻ em, bệnh bạch

cầu cấp tính thể lympho, u tổ chức liên kết dạ dày - ruột, hội chứng tăng

bạch cầu ưa eosin, hoặc bệnh bạch cầu ưa eosin mạn tính, u lồi sarcom

da tế bào sợi không thể phẫu thuật, tái phát và/hoặc di căn.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh

bạch cầu tủy mạn (CML); u mô đệm dạ dày

ruột (GIST). Thanh toán 50%.
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201

Imipenem

+

cilastatin*

250mg+

250mg

VICIMLAST

ATIN

500MG,

Imanmj

250mg

Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm khuẩn vi khuẩn Gram dương hiếu khí , Nhiễm khuẩn Gram âm

hiếu khí ,Nhiễm khuẩn hiếu khí và kỵ khí hỗn hợp, Nhiễm khuẩn đường

hô hấp, bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính,

8:12.07.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Carbapenems

- Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

 - Kháng sinh cần ưu tiên quản lý– Nhóm 1

202

Imipenem

+

cilastatin*

500mg

+ 500mg

Tienam,

Bidinam,

Pythinam, 

Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm khuẩn vi khuẩn Gram dương hiếu khí , Nhiễm khuẩn Gram âm

hiếu khí ,Nhiễm khuẩn hiếu khí và kỵ khí hỗn hợp, Nhiễm khuẩn đường

hô hấp, bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính,

8:12.07.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Carbapenems

- Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

 - Kháng sinh cần ưu tiên quản lý– Nhóm 2

203
Indocyanin

e green
25mg Verdye Tiêm

Chất nhuộm màu dùng trong chẩn đoán, giúp tăng khả năng xác định

chính xác các hạch di căn để nạo vét triệt để

36:44 Thuốc 

nhuộm màu để 

đánh giá chức 

năng gan; 36:18 

Thuốc nhuộm 

màu để đánh giá 

chức năng tim 

mạch

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán, bệnh

nhân tự chi trả

204

Insulin

analog tác

dụng

chậm, kéo

dài

(Glargine,

Detemir,

Degludec)

1000IU/

10ml

Insulatard,

Lantus
Tiêm Đái tháo đường 68:20.08 Insulins

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

dạng trộn. hỗn hợp giữa insulin Degludec và

insulin Aspart; thanh toán 100% đối với các

dạng còn lại.

205
Insulin

Aspart

1000UI/

10ml
Actrapid Tiêm Đái tháo đường

68:20.08.04 

Insulins tác dụng 

nhanh

Phải thận trọng khi dùng insulin vì dễ gây hạ

glucose huyết

206

Insulin

người tác

dụng

nhanh,

ngắn

1000IU/

10ml
Actrapid Tiêm Đái tháo đường 68:20.08 Insulins

Phải thận trọng khi dùng insulin vì dễ gây hạ

glucose huyết
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207

Insulin

người tác

dụng trung

bình, trung

gian

100IU/m

l x 10ml

Insunova - N

(NPH)
Tiêm Đái tháo đường 68:20.08 Insulins

Phải thận trọng khi dùng insulin vì dễ gây hạ

glucose huyết

208

Insulin

người trộn,

hỗn hợp

100IU/m

l x 10ml

(30/70)

Insunova

30/70

(Biphasic)

Tiêm Đái tháo đường 68:20.08 Insulins
Phải thận trọng khi dùng insulin vì dễ gây hạ

glucose huyết

209 Irinotecan 100mg
Campto,

Campto pc
Tiêm

Điều trị ung thư biểu mô đại trực tràng di căn: Irinotecan là thuốc được

lựa chọn hàng đầu, phối hợp với 5-fluorouracil và leucovorin.

Điều trị các loại ung thư thể đặc khác: Ung thư nguyên bào thần kinh,

ung thư tế bào gan, sarcoma xương, ung thư nguyên bào thận, ung thư

mô liên kết, ung thư não, ung thư phổi (tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ),

ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư tụy, ung thư vú, ung

thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của

thuốc.

Viêm ruột mạn tính và/hoặc tắc ruột.

Có thai, nuôi con bú.

Bilirubin > 3 lần ULN.

Suy tủy nặng.

Chức năng hoạt động theo WHO > 2.

Dùng đồng thời thảo dược St John’s Wort

210 Irinotecan 40mg

Campto,

Campto pc.

Irinotecan

40mg pc,

Irinotecan

bidiphar

40mg/2ml,

Irinotel

40mg/2ml

Tiêm

Điều trị ung thư biểu mô đại trực tràng di căn: Irinotecan là thuốc được

lựa chọn hàng đầu, phối hợp với 5-fluorouracil và leucovorin.

Điều trị các loại ung thư thể đặc khác: Ung thư nguyên bào thần kinh,

ung thư tế bào gan, sarcoma xương, ung thư nguyên bào thận, ung thư

mô liên kết, ung thư não, ung thư phổi (tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ),

ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư tụy, ung thư vú, ung

thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của

thuốc.

Viêm ruột mạn tính và/hoặc tắc ruột.

Có thai, nuôi con bú.

Bilirubin > 3 lần ULN.

Suy tủy nặng.

Chức năng hoạt động theo WHO > 2.

Dùng đồng thời thảo dược St John’s Wort

211
Isosorbid

dinitrat
30mg Imdur Uống

Phòng và điều trị cơn đau thắt ngực. Điều trị suy tim sung huyết (phối

hợp với các thuốc khác).

24:12.08 Thuốc 

giãn mạch. 

nhóm Nitrates 

and Nitrites

212 Itoprid 50mg Elthon 50mg Uống Điều trị triệu chứng về dạ dày, ruột gây ra bởi viêm dạ dày mãn

213 Itraconazol 100mg Kbat, Toduc Uống

Nấm Candida, Bệnh nấm da nhạy cảm với itraconazol (như bệnh do

Trichophyton spp, Microsporum spp., Epidermophyton

floccosum),Bệnh nấm móng chân, tay (Tinea unguium).

Bệnh nấm Blastomyces, Histoplasma, Histoplasma, Aspergillus. 

Bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính

8:14.08 Thuốc 

kháng nấm 

nhóm Azoles
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214 Ivabradin 5mg
Procoralan

Tab 5mg 56's
Uống Suy tim, đau thắt ngực

24:04.92 Thuốc 

trợ tim, nhóm 

thuốc khác

215 Kali clorid
10%/10

ml

Kali clorid

10%,

Potassium

Chloride

Proamp 0,10

g/ml

Tiêm

điều trị giảm kali huyết và ion clorid, giảm kali huyết nặng ở người bệnh

dùng thuốc lợi tiểu thải kali để điều trị tăng huyết áp vô căn chưa biến

chứng. phòng giảm kali huyết ở những người đặc biệt có nguy cơ giảm

kali huyết, người bị xơ gan có chức năng thận bình thường, một số trạng

thái ỉa chảy, kể cả do sử dụng thuốc nhuận tràng dài ngày, nôn kéo dài,

hội chứng Bartter, bệnh thận gây mất kali và ở những người bệnh (kể cả

trẻ em) điều trị corticosteroid kéo dài.

Điều trị tăng huyết áp do thiếu kali, kết hợp với magnesi để điều trị nhồi

máu cơ tim cấp, làm giảm nguy cơ loạn nhịp thất.

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

Chống chỉ định

Kali clorid chống chỉ định khi tăng kali máu,

vì tăng thêm kali có thể gây ngừng tim.

216 Kali clorid 600mg Kaldyum Uống

điều trị giảm kali huyết và ion clorid, giảm kali huyết nặng ở người bệnh

dùng thuốc lợi tiểu thải kali để điều trị tăng huyết áp vô căn chưa biến

chứng. phòng giảm kali huyết ở những người đặc biệt có nguy cơ giảm

kali huyết, người bị xơ gan có chức năng thận bình thường, một số trạng

thái ỉa chảy, kể cả do sử dụng thuốc nhuận tràng dài ngày, nôn kéo dài,

hội chứng Bartter, bệnh thận gây mất kali và ở những người bệnh (kể cả

trẻ em) điều trị corticosteroid kéo dài.

Điều trị tăng huyết áp do thiếu kali, kết hợp với magnesi để điều trị nhồi

máu cơ tim cấp, làm giảm nguy cơ loạn nhịp thất.

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

Kali clorid dạng viên chống chỉ định khi thực

quản bị chèn ép, dạ dày chậm tiêu, tắc ruột,

hẹp môn vị, vì cản trở kali clorid qua dạ dày -

ruột có thể gây kích ứng dạ dày ruột nặng

hơn, do nồng độ kali cao tại chỗ.

217
Kẽm

gluconat
10mg Fazincol Uống

- Phối hợp với dung dịch bù muối nước (ORS) trong điều trị tiêu chảy,

đặc biệt là cho trẻ em từ 2 tháng tuổi đến 5 tuổi.

 - Bổ sung kẽm trong các trường hợp:

 + Bệnh còi xương, chậm tăng trưởng ở trẻ em.

 + Phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú.

 + Chế độ ăn thiếu cân bằng hoặc ăn kiêng.

 + Đàn ông trên 40 tuổi giúp tránh nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt.

 - Điều trị thiếu kẽm trong các trường hợp:

 + Suy dinh đưỡng, rối loạn tiêu hóa, suy nhược, nhiễm trùng tái diễn.

+ Các tổn thương ngoài da: viêm da đầu chỉ do đường ruột, khô da, vết

thương chậm lành, da bị sừng hóa, khô ráp, dễ dị ứng, chàm, da đầu có

gàu, loạn dưỡng móng.

+ Kẽm phối hợp làm tăng tác dụng của Vitamin A trong điều trị mụn

trứng cá lâu năm, khô mắt, loét giác mạc, quáng gà.

40:00 nhóm cân 

bằng nước, điện 

giải và calo
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218

L- Arginin

Hydroclori

d

5ml Silyhepatis

Dùng trong trường hợp suy giảm chức năng gan, rối loạn chức năng gan 

do các chất độc gan (rượu, hóa chất, thuốc lá..)

Phòng ngừa xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan cấp và mãn tính.

Tình trạng chán ăn, mệt mỏi, nghi ngờ có nguồn gốc từ gan.

Tăng amoniac huyết bẩm sinh hoặc do suy giảm chu trình urê

36:66 Thuốc 

đánh giá chức 

năng tuyến yên

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán, bệnh

nhân tự chi trả

219

Lactated

Ringer's/De

xtrose 5%

5%/500

ml

Lactated

ringer's and

dextrose

Tiêm

Mất nước (chủ yếu mất nước ngoài tế bào) nặng, không thể bồi phụ

được bằng đường uống (người bệnh hôn mê, uống vào nôn ngay, trụy

mạch).

Giảm thể tích tuần hoàn nặng, cần bù nhanh (sốc phản vệ, sốc sốt xuất

huyết...)

Nhiễm toan chuyển hóa (dùng Ringer lactat có glucose)

40:00 nhóm cân 

bằng nước, điện 

giải và calo

chống chỉ định 

Chứng nhiễm kiềm hô hấp hay chuyển hoá;

Tăng calci huyết, tăng kali huyết, suy tim, ứ

nước, đang dùng digitalis.

220

Lactobacill-

us

acidophilus

10 mũ 8

CFU

LACBIOSYN

#
Uống

Điều trị hỗ trợ trong ỉa chảy không biến chứng, đặc biệt ỉa chảy do dùng

kháng sinh, cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải. 

Thiết lập cân bằng vi khuẩn chí đường ruột.

Thay thế vi khuẩn chí bị mất do dùng kháng sinh.

56:08 Thuốc trị 

tiêu chảy

221

Lactobacill-

us

acidophilus

10 mũ 8

CFU

LACBIOSYN

#

Điều trị hỗ trợ trong ỉa chảy không biến chứng, đặc biệt ỉa chảy do dùng

kháng sinh, cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải. 

Thiết lập cân bằng vi khuẩn chí đường ruột.

Thay thế vi khuẩn chí bị mất do dùng kháng sinh.

56:08 Thuốc trị 

tiêu chảy

222 Lactulose 5g Companity Uống
Dự phòng và điều trị bệnh não do gan (tăng amoni huyết).

Táo bón mạn tính.

40:10 Thuốc 

khử độc amoniac

223 Lactulose
670mg/

ml

Duphalac,

Companity
Uống

Dự phòng và điều trị bệnh não do gan (tăng amoni huyết).

Táo bón mạn tính.

40:10 Thuốc 

khử độc amoniac

224 Lactulose
10g/15m

l
Duphalac Uống

Dự phòng và điều trị bệnh não do gan (tăng amoni huyết).

Táo bón mạn tính.

40:10 Thuốc 

khử độc amoniac

225 Lamivudin 100mg

Lamivudin

Hasan 100,

Lamivudine

Savi 100

Uống

Nhiễm virus HIV.

Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Phòng sau phơi nhiễm HIV do nghề nghiệp.

Phòng sau phơi nhiễm HIV không do nghề nghiệp.

Điều trị viêm gan virus B mạn tính.

8:18.08.20  

Thuốc ức chế 

enzyme sao chép 

ngược 

nucleotide và 

Nucleosid điều 

trị HIV 

226 Letrozol 2,5mg
Femara Tab

2.5mg 3x10's
Uống Ung thư vú

10:00 Thuốc 

chống ung thư; 

68:16.08 Thuốc 

kháng estrogens

Chống chỉ định với bệnh nhân quá mẫn hoặc

dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc,

bệnh nhân chưa mãn kinh, có thai hoặc chuẩn

bị có thai
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227
Levofloxaci

n
250mg Goldvoxin

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Thuốc

phai

kiểm

soát đặc

biệt

Nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với levofloxacin.

Dự phòng sau khi phơi nhiễm và điều trị triệt để bệnh than.

8:12.18 Kháng 

sinh nhóm 

Quinolon

Một số cảnh giác dược nghiêm trọng liên

quan đến nhóm quinolon:

- Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và

ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần. 

- Nguy cơ tổn thương cơ xương, gân, gây tàn

tật không hồi phục. 

- Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ

228
Levofloxaci

n
750mg Leflocin Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Thuốc

phai

kiểm

soát đặc

biệt

Nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với levofloxacin.

Dự phòng sau khi phơi nhiễm và điều trị triệt để bệnh than.

8:12.18 Kháng 

sinh nhóm 

Quinolon

Một số cảnh giác dược nghiêm trọng liên

quan đến nhóm quinolon:

- Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và

ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần. 

- Nguy cơ tổn thương cơ xương, gân, gây tàn

tật không hồi phục. 

- Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ

229
Levofloxaci

n
500mg

GALOXCIN

500
Uống

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Thuốc

phai

kiểm

soát đặc

biệt

Nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với levofloxacin.

Dự phòng sau khi phơi nhiễm và điều trị triệt để bệnh than.

8:12.18 Kháng 

sinh nhóm 

Quinolon

Một số cảnh giác dược nghiêm trọng liên

quan đến nhóm quinolon:

- Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và

ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần. 

- Nguy cơ tổn thương cơ xương, gân, gây tàn

tật không hồi phục. 

- Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ
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230

Levothyrox

in (muối

natri)

100mcg

Berlthyrox

100,

Disthyrox

Uống
Hội chứng suy giáp, ức chế tiết thyrotropin, phối hợp với các thuốc 

kháng giáp trong nhiễm độc giáp.

68:36.04 

Hormon tuyến 

giáp

231

Levothyrox

in (muối

natri)

50mcg Levothyrox Uống
Hội chứng suy giáp, ức chế tiết thyrotropin, phối hợp với các thuốc 

kháng giáp trong nhiễm độc giáp.

68:36.04 

Hormon tuyến 

giáp

232 Lidocain
10%,

38g
Lidocain

Dùng

ngoài
Gây tê tại chỗ 

72:00 Thuốc tê 

tại chỗ; 

24:04.04.08 

thuốc chống 

loạn nhịp nhóm 

1B.

Chống chỉ định

Quá mẫn với thuốc tê nhóm amid; người

bệnh có hội chứng Adams - Stokes hoặc có

rối loạn xoang - nhĩ nặng, blốc nhĩ - thất ở tất

cả các mức độ, suy cơ tim nặng, hoặc blốc

trong thất (khi không có thiết bị tạo nhịp); rối

loạn chuyển hóa porphyrin.

233 Lidocain 2%/2ml
Lidocain

Kabi 2%

Dùng

ngoài

Gây tê: gây tê niêm mạc, gây tê tiêm thấm và gây tê dẫn truyền.

Chống loạn nhịp tim: loạn nhịp do ngộ độc digitalis, loạn nhịp thất do

huyết khối cơ tim, loạn nhịp do thuốc gây mê và ngoại tâm thu.

72:00 Thuốc tê 

tại chỗ; 

24:04.04.08 

thuốc chống 

loạn nhịp nhóm 

1B.

Chống chỉ định

Quá mẫn với thuốc tê nhóm amid; người

bệnh có hội chứng Adams - Stokes hoặc có

rối loạn xoang - nhĩ nặng, blốc nhĩ - thất ở tất

cả các mức độ, suy cơ tim nặng, hoặc blốc

trong thất (khi không có thiết bị tạo nhịp); rối

loạn chuyển hóa porphyrin.

234

Lidocain

hydroclodri

d

0.02
Xylocaine

Jelly

Dùng

ngoài

Gây tê bề mặt và giảm sức căng bề mặt trong các trường hợp như: thủ

thuật ở niệu đạo (soi bàng quang, đật catheter,…), soi hậu môn và trực

tràng, đặt nội khí quản, soi phế quản. Ngoài ra thuốc còn được sử dụng

trong giảm đau khi bị viêm niệu đạo hay viêm bàng quang.

72:00 Thuốc tê 

tại chỗ; 

24:04.04.08 

thuốc chống 

loạn nhịp nhóm 

1B.

Chống chỉ định

Quá mẫn với thuốc tê nhóm amid; người

bệnh có hội chứng Adams - Stokes hoặc có

rối loạn xoang - nhĩ nặng, blốc nhĩ - thất ở tất

cả các mức độ, suy cơ tim nặng, hoặc blốc

trong thất (khi không có thiết bị tạo nhịp); rối

loạn chuyển hóa porphyrin.

235

Lidocain + 

epinephrin 

(adrenalin)

36mg +

0,018mg

/1,8ml

Lidonalin Tiêm Gây tê tại chỗ 
72:00 Thuốc tê 

tại chỗ.
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236

Lidocaine 

HCl-

EPINEPHri

ne-

Sodium…

(36mg +

18mcg)/

1,8ml

Lidonalin Tiêm Gây tê tại chỗ 
72:00 Thuốc tê 

tại chỗ.

237 Loperamid 2mg Imodium Uống

Điều trị ngắn ngày ỉa chảy cấp không đặc hiệu ở người lớn (trên 18 tuổi).

Ỉa chảy mạn tính (do viêm đại tràng).

Tăng thể tích chất thải qua chỗ mở thông hỗng tràng hoặc đại tràng.

Són phân ở người lớn.

56:08 Thuốc trị 

tiêu chảy

238

L-Ornithin 

- L- 

aspartat

1g Vin-Hepa Tiêm Bệnh não gan
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị suy gan

từ độ 2 trở lên, tiền hôn mê gan, hôn mê gan.

239

L-Ornithin 

- L- 

aspartat

2g Livethine Tiêm Bệnh não gan
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị suy gan

từ độ 2 trở lên, tiền hôn mê gan, hôn mê gan.

240

L-

Ornithine-

L-Aspartate

400mg Batonat Uống Bệnh não gan
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị suy gan

từ độ 2 trở lên, tiền hôn mê gan, hôn mê gan.

241 Lynestrenol 5mg Orgametryl Uống
Bệnh lạc nội mạc tử cung, ung thư nội mạc tử cung, rối loạn ở vú, hỗ trợ

esreogen trong hoặc sau mãn kinh

68:00 Nhóm nội 

tiết tố và chất 

tổng hợp thay thế

242

Macrogol 

+ Na 

sulfate

 khan +Na 

bicarbonate

 + NaCl + 

KCl

73,69g Fortrans Uống
Rửa đại tràng cho người lớn, chuần bị cho: Các thăm dò về nội soi,

Xquang, phẫu thuật đại tràng.

36:00 Thuốc 

dùng trong các 

kỹ thuật chẩn 

đoán 
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243

Macrogol 

+ natri 

sulfat + 

natri 

bicarbonat 

+ natri 

clorid + 

kali clorid

64g +

5,7g +

1,68g +

1,46g +

0,75g

Fortrans Uống
Rửa đại tràng cho người lớn, chuần bị cho: Các thăm dò về nội soi,

Xquang, phẫu thuật đại tràng.

36:00 Thuốc 

dùng trong các 

kỹ thuật chẩn 

đoán 

244

Magnesi

aspartat +

kali

aspartat

400mg

+ 452mg
Panangin Tiêm

Bổ sung magnesi và canxi trong các bệnh tim, loạn nhịp tim… hoặc mất

kali do dùng thuốc lợi tiểu

40:00 nhóm cân 

bằng nước, điện 

giải và calo

245

Magnesi

hydroxyd

+ nhôm

hydroxyd

+

simethicon

800,4mg 

+

3058,83

mg +

80mg

Hamigel-S Uống
Viêm loét dạ dày-tá tràng, trào ngược dạ dày, hội chứng dạ dày kích

thích

56:04 Thuốc 

kháng acid và 

hấp phụ

246

Magnesi

hydroxyd

+ nhôm

hydroxyd

+

simethicon

800,4mg 

+

4596mg

+ 266mg

Alumag-S Uống
Viêm loét dạ dày-tá tràng, trào ngược dạ dày, hội chứng dạ dày kích

thích

56:04 Thuốc 

kháng acid và 

hấp phụ

247

Magnesi

lactat

dihydrat+V

itamin B6

470mg+

5mg
Magnesi - B6 Uống Thiếu magnesi đơn độc hoặc kết hợp.

40:00 nhóm cân 

bằng nước, điện 

giải và calo
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248 Manitol
20%/250

ml
Manitol 20%

Tiêm

truyền

Phòng hoại tử thận cấp do hạ huyết áp.

Thiểu niệu sau mổ.

Gây lợi niệu cưỡng bức để tăng đào thải các chất độc qua đường thận.

Làm giảm áp lực nội sọ trong phù não.

Làm giảm nhãn áp.

Dùng trước và trong các phẫu thuật mắt. 

Dùng làm test thăm dò chức năng thận.

Dùng làm dịch rửa trong cắt nội soi tuyến tiền liệt.

40:28.12 Lợi 

niệu thẩm thấu.

249
Mebendazo

l
500mg Fugacar Uống

Nhiễm giun đường ruột như giun đũa, giun kim, giun móc, giun tóc.

Nhiễm giun ngoài ruột như giun xoắn, giun chỉ

8:08 Thuốc trị 

giun sán

250 Meloxicam 15mg Mobimed inj. Tiêm
Dạng tiêm được sử dụng ngắn ngày trong những đợt đau cấp do bệnh

thấp mạn tính.

28:08.04.92 

Thuốc chống 

viêm không 

steroid khác

251 Meloxicam 7,5mg Melic 7.5 Uống
Dạng viên được chỉ định dùng dài ngày trong bệnh thoái hoá khớp, viêm

cột sống dính khớp và các bệnh khớp mạn tính khác.

28:08.04.92 

Thuốc chống 

viêm không 

steroid khác

252
Mephenesi

n
250mg Agidecotyl Uống

Điều trị hỗ trợ đau cơ do co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống

và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

12:20.04 Thuốc 

giãn cơ 

253
Mercaptop

urine
50mg Catoprine Uống

Bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, bạch cầu tủy bào cấp hoặc mạn, U

lympho không Hodgkin

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Mẫn cảm đối với mercaptopurin hoặc bất cứ

thành phần nào của chế phẩm.

Người bệnh trước đây đã kháng

mercaptopurin hoặc thioguanin.

Bệnh gan nặng, suy tủy xương nặng.

254
Meropenem

*
1g

Meronem Inj

1g 10's,

Meropenem

1g, Pimenem

1g

Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Meropenem được chỉ định cho các trường hợp nhiễm khuẩn gây ra bởi

các vi khuẩn Gram âm và Gram dương nhạy cảm với thuốc ở người lớn

và trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên. Bao gồm: Viêm phổi (viêm phổi cộng

đồng hoặc mắc phải tại bệnh viện), viêm phế quản - phổi ở bệnh nhân

xơ hang, nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng, nhiễm khuẩn trong

ổ bụng có biến chứng, nhiễm khuẩn trong và sau cuộc đẻ, nhiễm khuẩn

da và tổ chức dưới da có biến chứng, viêm màng não nhiễm khuẩn cấp

tính, bệnh nhân sốt do giảm bạch cầu.

8:12.07.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Carbapenems
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255
Meropenem

*
500mg

Meronem Inj

500mg 10's,

Meropenem

500mg, 

Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Meropenem được chỉ định cho các trường hợp nhiễm khuẩn gây ra bởi

các vi khuẩn Gram âm và Gram dương nhạy cảm với thuốc ở người lớn

và trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên. Bao gồm: Viêm phổi (viêm phổi cộng

đồng hoặc mắc phải tại bệnh viện), viêm phế quản - phổi ở bệnh nhân

xơ hang, nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng, nhiễm khuẩn trong

ổ bụng có biến chứng, nhiễm khuẩn trong và sau cuộc đẻ, nhiễm khuẩn

da và tổ chức dưới da có biến

chứng, viêm màng não nhiễm khuẩn cấp tính, bệnh nhân sốt do giảm

bạch cầu.

8:12.07.08 

Kháng sinh 

nhóm 

Carbapenems

256 Mesna
400mg/

4ml
Uromitexan Tiêm

Mesna được chỉ định để dự phòng tác dụng độc hại đối với đường tiết

niệu do dùng hóa trị liệu ifosfamid hoặc cyclophosphamid.

92:56 Tác nhân 

bảo vệ

257 Metformin 850mg Metsav 850 Uống bệnh đái tháo đường typ 2

68:20.04 Thuốc 

trị đái tháo 

đường nhóm 

Biguanides

258 Metformin 500mg
Siofor 500,

Indform 500
Uống bệnh đái tháo đường typ 2

68:20.04 Thuốc 

trị đái tháo 

đường nhóm 

Biguanides

259
Methotrexa

t
50mg

Unitrexates

50mg pc, 
Tiêm

Ung thư lá nuôi, bệnh bạch cầu, ung thư vú.

Ung thư phổi, ung thư bàng quang, ung thư đầu và cổ, sác-côm xương,

sác-côm sụn, sác-côm sợi.

Bệnh vảy nến, viêm khớp vảy nến, viêm khớp dạng thấp, u sùi dạng nấm

(u lymphô tế bào T), u lymphô không Hodgkin…

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Suy thận nặng. Người suy dinh dưỡng hoặc

rối loạn gan, thận nặng, người bệnh có hội

chứng suy giảm miễn dịch và người bệnh có

rối loạn tạo máu trước như giảm sản tủy

xương, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu hoặc

thiếu máu lâm sàng nghiêm trọng.

Các chống chỉ định tương đối gồm xơ gan,

viêm gan, uống nhiều rượu.

260
Methotrexa

t
2,5mg Unitrexates

Ung thư lá nuôi, bệnh bạch cầu, ung thư vú.

Ung thư phổi, ung thư bàng quang, ung thư đầu và cổ, sác-côm xương,

sác-côm sụn, sác-côm sợi.

Bệnh vảy nến, viêm khớp vảy nến, viêm khớp dạng thấp, u sùi dạng nấm

(u lymphô tế bào T), u lymphô không Hodgkin…

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Suy thận nặng. Người suy dinh dưỡng hoặc

rối loạn gan, thận nặng, người bệnh có hội

chứng suy giảm miễn dịch và người bệnh có

rối loạn tạo máu trước như giảm sản tủy

xương, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu hoặc

thiếu máu lâm sàng nghiêm trọng.

Các chống chỉ định tương đối gồm xơ gan,

viêm gan, uống nhiều rượu.
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261
Methyl

prednisolon
125mg

Soli - Medon

125,

Vinsolon 125

Tiêm

chống viêm hoặc ức chế miễn dịch để điều trị một số bệnh bao gồm

nguyên nhân do huyết học, dị ứng, viêm, ung thư và tự miễn. Dự phòng

và điều trị thải ghép.

68:04 Nội tiết tố 

và chất thay thế 

tổng hợp 

hoocmon tuyến 

thượng thận

262
Methyl

prednisolon
16mg

Medrol,

Menison

16mg, 

Uống

chống viêm hoặc ức chế miễn dịch để điều trị một số bệnh bao gồm

nguyên nhân do huyết học, dị ứng, viêm, ung thư và tự miễn. Dự phòng

và điều trị thải ghép.

68:04 Nội tiết tố 

và chất thay thế 

tổng hợp 

hoocmon tuyến 

thượng thận

263
Methyl

prednisolon
40mg

Solu-Medrol,

Depo-Medrol
Tiêm

chống viêm hoặc ức chế miễn dịch để điều trị một số bệnh bao gồm

nguyên nhân do huyết học, dị ứng, viêm, ung thư và tự miễn. Dự phòng

và điều trị thải ghép.

68:04 Nội tiết tố 

và chất thay thế 

tổng hợp 

hoocmon tuyến 

thượng thận

264
Methyl

prednisolon
4mg

Medrol,

Menison 4mg, 
Uống

chống viêm hoặc ức chế miễn dịch để điều trị một số bệnh bao gồm

nguyên nhân do huyết học, dị ứng, viêm, ung thư và tự miễn. Dự phòng

và điều trị thải ghép.

68:04 Nội tiết tố 

và chất thay thế 

tổng hợp 

hoocmon tuyến 

thượng thận

265
Methylene

Blue
20ml

Dung dịch

Milian

Dùng

ngoài

Điều trị methemoglobin huyết mắc phải, hoặc không rõ nguyên nhân.

Giải độc cyanid, nitroprusiat và các chất gây methemoglobin huyết.

Sát khuẩn đường niệu sinh dục.

Dùng tại chỗ để điều trị nhiễm virus ngoài da như Herpes simplex.

Điều trị chốc lở, viêm da mủ. Làm thuốc nhuộm các mô trong một số

thao tác chẩn đoán (nhuộm vi khuẩn, xác định lỗ dò...).

92:12 Thuốc 

giải độc

266
Metoclopra

mid
10mg

Metocloprami

d Kabi 10mg,

Vincomid

Tiêm

Điều trị triệu chứng buồn nôn và nôn do đau nửa đầu cấp.

Buồn nôn và nôn muộn (nhưng không cấp tính) do hóa trị liệu, do xạ trị.

Dự phòng buồn nôn và nôn hậu phẫu.

56:32 Thuốc 

đường tiêu hóa 

nhóm Prokinetic

267 Metoprolol 100mg Egilok Uống
Tăng huyết áp, đau thắt ngực, suy tim mạn tính (NYHA độ 2 hoặc độ

3)., Điều trị loạn nhịp tim. Phòng đau nửa đầu.

24:24 Thuốc ức 

chế thụ thể giao 

cảm Beta

49



STT
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Biệt dược
Đường 

 dùng

Trạng 

thái 

kiểm 

soát

Tóm tắt chỉ định theo hướng dẫn của NSX
Dịch phân 

nhóm AHFS
Lưu ý khi sử dụng thuốc

268
Metronidaz

ol
250mg

Incepdazol

250 tablet,

Metronidazol

Uống

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Điều trị nhiễm amip, Điều trị các trường hợp nhiễm vi khuẩn kỵ khí và

vi khuẩn hiếu khí - kỵ khí hỗn hợp, Viêm cổ tử cung, âm đạo do nhiễm

khuẩn, Bệnh trùng roi do nhiễm Trichomonas vaginalis, Viêm loét dạ

dày - tá tràng do Helicobacter pylori, Viêm tiết niệu không do lậu cầu.

 8:30.92

Thuốc kháng 

động vật nguyên 

sinh

269
Metronidaz

ol
500mg

Metrogyl,

Metronidazol

Kabi, 

Tiêm

Điều trị nhiễm amip, Điều trị các trường hợp nhiễm vi khuẩn kỵ khí và

vi khuẩn hiếu khí - kỵ khí hỗn hợp, Viêm cổ tử cung, âm đạo do nhiễm

khuẩn, Bệnh trùng roi do nhiễm Trichomonas vaginalis, Viêm loét dạ

dày - tá tràng do Helicobacter pylori, Viêm tiết niệu không do lậu cầu.

 8:30.92

Thuốc kháng 

động vật nguyên 

sinh

270

Metronidaz

ol +

neomycin

+ nystatin

500mg

+

65.000

IU +

100.000 

Neo -

Tergynan

Đặt

âm

đạo

Viêm âm đạo

8:00 Thuốc 

chống nhiễm 

trùng

271 Midazolam 5mg/ml

MIDAZOLA

M -

HAMELN

5mg/ml,

Paciflam, 

Tiêm

thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

An thần còn ý thức trước và trong khi làm thủ thuật để chẩn đoán hoặc

điều trị kèm gây tê hoặc không.

Gây mê: Tiền mê trong gây mê theo đường thở hoặc để gây ngủ trong

gây mê phối hợp.

Để duy trì mê.

An thần trong đơn vị chăm sóc tăng cường.

28:24.08 Thuốc 

an thần nhóm 

benzodiazepin

Chống chỉ định

Người bị quá mẫn với benzodiazepin.

Người bị sốc, hoặc hôn mê hoặc nhiễm độc

rượu cấp, kèm theo các dấu hiệu nặng đe dọa

tính mạng.

Người bị glôcôm cấp góc đóng.

Chống chỉ định tiêm vào trong khoang màng

nhện hoặc tiêm ngoài màng cứng (trong ống

sống).

272

Monobasic

Natri

phosphat

45ml Golistin soda

Uống, 

thụt

hậu

môn/

trực

tràng,

dùng

ngoài

Giảm táo bón, làm sạch phân trong ruột, chuẩn bị soi đại tràng
56:12 Thuốc tẩy, 

nhuận tràng
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273

Monobasic

natri

phosphat +

dibasic

natri

phosphat

(19g +

7g)/

118ml,

chai

133ml

Fleet Enema

133ml

Uống, 

thụt

hậu

môn/

trực

tràng,

dùng

ngoài

Giảm táo bón, làm sạch phân trong ruột, chuẩn bị soi đại tràng
56:12 Thuốc tẩy, 

nhuận tràng

274 Morphin 30mg
Morphin

30mg
Uống

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Đau nhiều hoặc đau không đáp ứng với các thuốc giảm đau khác:

Đau sau chấn thương.

Đau sau phẫu thuật.

Đau ở thời kỳ cuối của bệnh, đau do ung thư.

Đau do nhồi máu cơ tim cấp.

Phù phổi cấp do suy thất trái.

Ho dai dẳng ở giai đoạn cuối của ung thư phổi.

28:08.08 Thuốc 

giảm đau hạ sốt 

nhóm Opiate 

chủ vận

Morphin phải dùng với liều nhỏ nhất mà có

tác dụng và càng ít thường xuyên nếu có thể,

để tránh nghiện. Cho thuốc kéo dài sẽ gây

nghiện.

Ngừng thuốc đột ngột sau khi dùng thuốc

một đợt lâu, sẽ xuất hiện hội chứng cai thuốc.

275

Morphin

(hydroclori

d)

10mg

Morphin,

Morphin

hydroclorid

10mg/ml

Tiêm

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Đau nhiều hoặc đau không đáp ứng với các thuốc giảm đau khác:

Đau sau chấn thương.

Đau sau phẫu thuật.

Đau ở thời kỳ cuối của bệnh, đau do ung thư.

Đau do nhồi máu cơ tim cấp.

Phù phổi cấp do suy thất trái.

Ho dai dẳng ở giai đoạn cuối của ung thư phổi.

28:08.08 Thuốc 

giảm đau hạ sốt 

nhóm Opiate 

chủ vận

Morphin phải dùng với liều nhỏ nhất mà có

tác dụng và càng ít thường xuyên nếu có thể,

để tránh nghiện. Cho thuốc kéo dài sẽ gây

nghiện.

Ngừng thuốc đột ngột sau khi dùng thuốc

một đợt lâu, sẽ xuất hiện hội chứng cai thuốc.

276
Moxifloxac

in
400mg Biviflox Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Thuốc

phai

kiểm

soát đặc

biệt

Nhiễm trùng đường hô hấp, Nhiễm trùng da và cấu trúc da, Nhiễm trùng

trong ổ bụng, Viêm nội tâm mạc, Nhiễm trùng đường tiêu hóa, Bệnh

than, Viêm màng não và các nhiễm trùng thần kinh trung ương khác,

Viêm niệu đạo do mô cầu, Bệnh dịch hạch,

8:12.18 Kháng 

sinh nhóm 

Quinolon
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277

Mucosamin 

Mouthwash

250ml

Natri 

Hyaluronat, 

Glycine, l-

Proline,  L-

Leucine,  L-

Lysine  HCI

Dùng

ngoài

giúp quá trình phục hồi các mô niêm mạc bị tổn thương của khoang

miệng, giúp làm giảm sự kích ứng cục bộ trong miệng đồng thời thúc

đẩy sự duy trì và phục hồi các điều kiện sinh lý.

278
Naloxon

hydroclorid
0,4mg

BFS-

Naloxone
Tiêm Chẩn đoán nghiện opiat hoặc chẩn đoán quá liều cấp do thuốc opiat.

28:08.08 Thuốc 

giảm đau hạ sốt 

nhóm Opiate 

chủ vận

279
Natri

bicarbonat

0,84g/

10ml

Sodium

Bicarbonate

Renaudin

8,4%

Tiêm

Thuốc để làm kiềm hóa, được chỉ định dùng trong nhiễm toan chuyển

hóa, kiềm hóa nước tiểu hoặc dùng làm thuốc kháng acid (dạ dày).

Làm giảm các triệu chứng khó chịu trong nhiễm trùng tiết niệu nhẹ.

40:08 Thuốc 

kiềm hóa 

280

Natri

hydrocarbo

nat (natri

bicarbonat)

1,4%/25

0ml

Natri

bicarbonat

1,4%

Tiêm

truyền

Thuốc để làm kiềm hóa, được chỉ định dùng trong nhiễm toan chuyển

hóa, kiềm hóa nước tiểu hoặc dùng làm thuốc kháng acid (dạ dày).

Làm giảm các triệu chứng khó chịu trong nhiễm trùng tiết niệu nhẹ.

40:08 Thuốc 

kiềm hóa 

281 Natri clorid
0,9%/10

0ml

Natri clorid

0,9%

tiêm

truyền

Bổ sung natri clorid và nước trong trường hợp mất nước: Tiêu chảy, sốt

cao, sau phẫu thuật, mất máu. Phòng và điều trị thiếu hụt natri và clorid

do bài niệu quá mức hoặc hạn chế muối quá mức; phòng co cơ (chuột

rút) và mệt lả do ra mồ hôi quá nhiều vì nhiệt độ cao, dung môi pha tiêm

truyền một số thuốc tương hợp

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

282 Natri clorid
0,9%/25

0ml

Natri clorid

0,9%

tiêm

truyền

Bổ sung natri clorid và nước trong trường hợp mất nước: Tiêu chảy, sốt

cao, sau phẫu thuật, mất máu. Phòng và điều trị thiếu hụt natri và clorid

do bài niệu quá mức hoặc hạn chế muối quá mức; phòng co cơ (chuột

rút) và mệt lả do ra mồ hôi quá nhiều vì nhiệt độ cao, dung môi pha tiêm

truyền một số thuốc tương hợp

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

283 Natri clorid
0,9%/50

0ml

Natri clorid

0,9%

tiêm

truyền

Bổ sung natri clorid và nước trong trường hợp mất nước: Tiêu chảy, sốt

cao, sau phẫu thuật, mất máu. Phòng và điều trị thiếu hụt natri và clorid

do bài niệu quá mức hoặc hạn chế muối quá mức; phòng co cơ (chuột

rút) và mệt lả do ra mồ hôi quá nhiều vì nhiệt độ cao, dung môi pha tiêm

truyền một số thuốc tương hợp

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

52



STT
Tên hoạt 

chất

Nồng độ, 

Hàm 

lượng

Biệt dược
Đường 

 dùng

Trạng 

thái 

kiểm 

soát

Tóm tắt chỉ định theo hướng dẫn của NSX
Dịch phân 

nhóm AHFS
Lưu ý khi sử dụng thuốc

284 Natri clorid
10%/250

ml

Natri clorid

10%

tiêm

truyền

Bổ sung natri clorid và nước trong trường hợp mất nước: Tiêu chảy, sốt

cao, sau phẫu thuật, mất máu. Phòng và điều trị thiếu hụt natri và clorid

do bài niệu quá mức hoặc hạn chế muối quá mức; phòng co cơ (chuột

rút) và mệt lả do ra mồ hôi quá nhiều vì nhiệt độ cao, dung môi pha tiêm

truyền một số thuốc tương hợp

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

285 Natri clorid
3%/100

ml

Natri clorid

3%

tiêm

truyền

dùng cho trường hợp thiếu hụt natri clorid nghiêm trọng cần phục hồi

điện giải nhanh; (thiếu hụt natri clorid nghiêm trọng có thể xảy ra khi có

suy tim hoặc giảm chức năng thận, hoặc trong khi phẫu thuật hoặc sau

phẫu thuật). 

Còn được dùng khi giảm natri và clor huyết do dùng dịch không có natri

trong nước và điện giải trị liệu, và khi xử lý trường hợp dịch ngoại bào

pha loãng quá mức sau khi dùng quá nhiều nước (thụt hoặc truyền dịch

tưới rửa nhiều lần vào trong các xoang tĩnh mạch mở khi cắt bỏ tuyến

tiền liệt qua niệu đạo).

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

286 Natri clorid 10ml Natri clorid
Nhỏ

mắt

rửa mắt, rửa mũi, hỗ trợ điều trị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi do dị ứng,

dùng được cho trẻ sơ sinh.

40:12 Bổ sung 

dinh dưỡng 

(điện giải và 

khoáng chất)

287

Neostigmin 

metylsulfat 

(bromid)

0,5mg

BFS-

Neostigmine

0.5,

Neostigmine-

hameln

0.5mg/ml

injection

Tiêm

Liệt ruột và bí đái sau phẫu thuật (sau khi loại trừ tắc do cơ học).

Bệnh nhược cơ.

Giải độc khi dùng quá liều thuốc giãn cơ kiểu cura (thuốc giãn cơ không

khử cực như tubocurarin, metocurin, galamin hoặc pancuronium). 

12:04

Thuốc kháng 

cholinesterase, 

thuốc tác dụng 

giống

thần kinh đối 

giao cảm.

288
Nhũ dịch

lipid

10%/250

ml 

(Medium

-chain 

Triglicer

ides 

5,0g/100

ml;

Lipofundin

MCT/LCT

10%

Tiêm

truyền
Cung cấp các acid béo và năng lượng qua đường tĩnh mạch

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

Chống chỉ định:

- Hôn mê gan hoặc có thể hôn mê gan

- Tăng ammoniac huyết 

- Bất thường bẩm sinh trong chuyển hóa acid

amin
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289
Nhũ dịch

lipid

10%/500

ml(Medi

um -

chain

Triglicer

ides

5,0g/100

ml;

Lipofundin

MCT/LCT

10%

Tiêm

truyền
Cung cấp các acid béo và năng lượng qua đường tĩnh mạch

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

Chống chỉ định:

- Hôn mê gan hoặc có thể hôn mê gan

- Tăng ammoniac huyết 

- Bất thường bẩm sinh trong chuyển hóa acid

amin

290
Nhũ dịch

lipid

20%/100

ml

Lipofundin

MCT/LCT

20%

Tiêm

truyền
Cung cấp các acid béo và năng lượng qua đường tĩnh mạch

40:20 Nhóm 

chất bô sung 

dinh dưỡng

Chống chỉ định:

- Hôn mê gan hoặc có thể hôn mê gan

- Tăng ammoniac huyết 

- Bất thường bẩm sinh trong chuyển hóa acid

amin

291 Nicardipin 10mg

Nicardipine

Aguettant

10mg/10ml

Tiêm Tăng huyết áp, đau thắt ngực

24:28.08 Thuốc 

chẹn kênh calci 

nhóm 

Dihydropyridines

292

Nicotinami

d (vitamin

PP)

50mg Vitamin PP Uống
Bổ sung vào khẩu phần ăn để ngăn ngừa thiếu hụt nicotinamid.

Điều trị bệnh pellagra

88:08 Phức hợp 

Vitamin B 

293 Nifedipin 10mg PymeNife 10 Uống Đau thắt ngực, Tăng huyết áp.Hội chứng Raynaud.

24:28.08 Thuốc 

chẹn kênh calci 

nhóm 

Dihydropyridines
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294
Norepineph

rin
1mg

BFS-

Noradrenaline 

 1mg, 

Tiêm Kiểm soát huyết áp, ngừng timcó huyết áp thấp, kéo dài tác dụng gây tê

12:12.12 Thuốc 

chủ vận trên 

receptor

alpha/beta 

adrenergic.

Chống chỉ định: Người bệnh giảm thể dịch

tuần hoàn khi chưa được bù dịch đầy đủ.

Người bệnh thiếu oxy nặng hoặc tăng CO2

trong máu (dễ gây loạn nhịp tim).

Người bệnh gây mê bằng cyclopropan hay

các thuốc mê nhóm halogen (dễ gây loạn

nhịp tim)

Người bệnh bị huyết khối mạch ngoại biên

hoặc mạch mạc treo (tăng thiếu máu cục bộ

và làm tổn thương nhồi máu lan rộng hơn).

Chống chỉ định dùng NA phối hợp với thuốc

tê tại chỗ để gây tê ngón tay chân, tai, mũi và

bộ phận sinh dục.

295
Nước cất

pha tiêm
500ml

Nước cất pha

tiêm
Tiêm dung môi pha tiêm truyền một số thuốc tương hợp

296
Nước cất

pha tiêm
5ml Nước cất tiêm Tiêm dung môi pha tiêm truyền một số thuốc tương hợp

297 Nystatin
500.000

UI

Nystatab,

NYSTATIN

500.000UI

Uống
Dự phòng và điều trị nhiễm nấm Candida ở da và niêm mạc

(miệng, đường tiêu hóa, âm đạo).

84:04.08.28 

Thuốc chống 

nấm.nhóm 

Polyen

298 Octreotid
100

mcg/ ml
Octreotide Tiêm

U carcinoid, Bệnh to cực, phòng ngừa tai biến do phẫu thuật tụy, xuất

huyết giãn tĩnh mạch, ỉa chảy do HIV

56:92 Thuốc 

đường tiêu hóa, 

nhóm khác; 

68:29.04 Thuốc 

chủ vận 

Somatostatin
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299 Ofloxacin 200mg Ofloxacin Uống

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Thuốc

phai

kiểm

soát đặc

biệt

Viêm phế quản nặng do vi khuẩn, viêm phổi.

Nhiễm khuẩn Chlamydia tại cổ tử cung hoặc niệu đạo có hoặc không

kèm lậu, lậu không biến chứng, viêm tuyến tiền liệt, viêm đường tiết

niệu.

Nhiễm khuẩn da và mô mềm.

Viêm đại tràng do nhiễm khuẩn. Bệnh than.

8:12.18 Kháng 

sinh nhóm 

Quinolon

Một số cảnh giác dược nghiêm trọng liên

quan đến nhóm quinolon:

- Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và

ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần. 

- Nguy cơ tổn thương cơ xương, gân, gây tàn

tật không hồi phục. 

- Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ

300 Omeprazol 40mg Mocetrol Tiêm

Khó tiêu do tăng tiết acid.

Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Bệnh loét dạ dày - tá tràng.

Hội chứng Zollinger - Ellison.

Dự phòng loét do stress, loét do thuốc chống viêm không steroid.

56:28.36 Ức chế 

bơm Proton

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép và chỉ

định dự phòng loét dạ dày tá tràng, xuất

huyết tiêu hóa tại dạ dày, tá tràng do stress ở

bệnh nhân hồi sức tích cực.

301 Omeprazol 20mg Omez, Lomec Uống

Khó tiêu do tăng tiết acid.

Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Bệnh loét dạ dày - tá tràng.

Hội chứng Zollinger - Ellison.

Dự phòng loét do stress, loét do thuốc chống viêm không steroid.

56:28.36 Ức chế 

bơm Proton

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép và chỉ

định dự phòng loét dạ dày tá tràng, xuất

huyết tiêu hóa tại dạ dày, tá tràng do stress ở

bệnh nhân hồi sức tích cực.

302
Ondansetro

n
8mg Slandom 8 Uống

Phòng nôn và buồn nôn do điều trị ung thư bằng hóa trị liệu (đặc

biệt là bằng cisplatin).

Phòng nôn và buồn nôn do chiếu xạ.

Phòng nôn và buồn nôn sau phẫu thuật.

56:22.20 Thuốc 

đối vận thụ thể 5-

HT3

303
Ondansetro

n
8mg/4ml

Ondansetron-

BFS
Tiêm

Phòng nôn và buồn nôn do điều trị ung thư bằng hóa trị liệu (đặc biệt là

bằng cisplatin).

Phòng nôn và buồn nôn do chiếu xạ.

Phòng nôn và buồn nôn sau phẫu thuật.

56:22.20 Thuốc 

đối vận thụ thể 5-

HT3

304 Osimertinib 80mg Tagrisso Uống Ung thư phổi không tế bào nhỏ
10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với

thuốc này, bệnh nhân tự chi trả 100%
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305 Oxaliplatin
100mg/2

0ml
Eloxatin Tiêm Ung thư đại trực tràng

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với oxaliplatin, các dẫn chất platin

và bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người mang thai, thời kỳ cho con bú.

Suy thận nặng (Clcr < 30 ml/phút).

306 Oxethazain 10ml Wongel Uống

Viêm niêm mạc dạ dày

Viêm ống dẫn thức ăn

Ợ nóng khi mang thai

Loét dạ dày

307 Oxytocin 5IU OXYTOCIN Tiêm

Thúc đẻ khi tăng chuyển dạ kéo dài.

Phòng và điều trị chảy máu sau đẻ do đờ tử cung.

Gây sảy thai

76:00 Oxytocics

Chống chỉ định

Cơn co tử cung cường tính, tắc cơ học đường

sổ thai; suy thai khi chưa đẻ; trường hợp

không thể đẻ theo đường tự nhiên được (ví

dụ: không tương ứng kích thước giữa đầu

thai nhi và khung chậu, ngôi bất thường, nhau 

tiền đạo, mạch tiền đạo, nhau bong non, sa

dây nhau, dễ bị vỡ tử cung do mang thai

nhiều lần, đa ối, hoặc có sẹo tử cung do phẫu

thuật, kể cả sẹo nạo thủng, bóc nhân xơ tử

cung); tránh dùng thuốc kéo dài ở người bị

đờ tử cung trơ với oxytocin, nhiễm độc thai

nghén, sản giật, hoặc bệnh tim mạch. Người

bệnh có tiền sử quá mẫn cảm với thuốc.

308 Paclitaxel
100mg/1

6,7ml

Anzatax

100mg/16.7ml
Tiêm

Ung thư buồng trứng, Ung thư vú, Ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung

thư Kaposi liên quan đến AIDS, Ung thư tuyến tụy, Ung thư phổi tế bào

nhỏ, Ung thư bàng quang, Ung thư đầu và cổ, Ung thư cổ tử cung, Ung

thư nội mạc tử cung,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

dạng liposome và dạng polymeric micelle;

thanh toán 100% đối với các dạng khác.

Chống chỉ định

Không dùng cho người bệnh có số lượng

bạch cầu trung tính < 1500/mm3 (1,5 x

109/lít) hoặc có biểu hiện rõ bệnh lý thần

kinh vận động.
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309 Paclitaxel
150mg/2

5ml

Anzatax

150mg/ 25ml
Tiêm

Ung thư buồng trứng, Ung thư vú, Ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung

thư Kaposi liên quan đến AIDS, Ung thư tuyến tụy, Ung thư phổi tế bào

nhỏ, Ung thư bàng quang, Ung thư đầu và cổ, Ung thư cổ tử cung, Ung

thư nội mạc tử cung,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

dạng liposome và dạng polymeric micelle;

thanh toán 100% đối với các dạng khác.

Chống chỉ định

Không dùng cho người bệnh có số lượng

bạch cầu trung tính < 1500/mm3 (1,5 x

109/lít) hoặc có biểu hiện rõ bệnh lý thần

kinh vận động.

310 Paclitaxel
30mg/5

ml

Anzatax

30mg/ 5ml
Tiêm

Ung thư buồng trứng, Ung thư vú, Ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung

thư Kaposi liên quan đến AIDS, Ung thư tuyến tụy, Ung thư phổi tế bào

nhỏ, Ung thư bàng quang, Ung thư đầu và cổ, Ung thư cổ tử cung, Ung

thư nội mạc tử cung,

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

dạng liposome và dạng polymeric micelle;

thanh toán 100% đối với các dạng khác.

Chống chỉ định

Không dùng cho người bệnh có số lượng

bạch cầu trung tính < 1500/mm3 (1,5 x

109/lít) hoặc có biểu hiện rõ bệnh lý thần

kinh vận động.

311

Paracetamol

(acetaminop

hen)

10mg/ml Perfalgan Tiêm
Paracetamol được dùng rộng rãi trong điều trị các chứng đau và sốt từ

nhẹ đến vừa.

28:08.92 Thuốc 

giảm đau và hạ 

sốt, nhóm khác

312

Paracetamol

(acetaminop

hen)

150mg Biragan 150 Uống
Paracetamol được dùng rộng rãi trong điều trị các chứng đau và sốt từ

nhẹ đến vừa.

28:08.92 Thuốc 

giảm đau và hạ 

sốt, nhóm khác

313

Paracetamol

(acetaminop

hen)

1g
BFS-

Paracetamol
Tiêm

Paracetamol được dùng rộng rãi trong điều trị các chứng đau và sốt từ

nhẹ đến vừa.

28:08.92 Thuốc 

giảm đau và hạ 

sốt, nhóm khác

314

Paracetamol

(acetaminop

hen)

500mg Mypara 500 Uống
Paracetamol được dùng rộng rãi trong điều trị các chứng đau và sốt từ

nhẹ đến vừa.

28:08.92 Thuốc 

giảm đau và hạ 

sốt, nhóm khác

315

Paracetamo

l + codein

phosphat

500mg

+ 30mg

Panactol

Codein plus,

Panalgan

Effer Codein

Uống

Chỉ định cho bệnh nhân trên 12 tuổi (cân nặng từ 33kg trở lên) để giảm

đau cấp tính ở mức độ trung bình khi các thuốc giảm đau khác như

paracetamol hay ibuprofen (đơn độc) không có hiệu quả

28:08 Thuốc 

giảm đau và hạ 

sốt 
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316

Paracetamo

l +

tramadol

325mg

+

37,5mg

Dinalvic

VPC,

Ultracet,

Nalsarac

Uống

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

(dược

chất gây

nghiện)

Chỉ định cho bệnh nhân trên 12 tuổi (cân nặng từ 33kg trở lên) để giảm

đau cấp tính ở mức độ trung bình khi các thuốc giảm đau khác như

paracetamol hay ibuprofen (đơn độc) không có hiệu quả

28:08 Thuốc 

giảm đau và hạ 

sốt 

Chống chỉ định

Tiền sử nhạy cảm với thành phần thuốc, với

opioid. Ngộ độc cấp do rượu, thuốc ngủ, chất

ma túy, thuốc giảm đau trung ương, thuốc

opioid hay thuốc hướng thần. Đang sử dụng

IMAO hoặc ngừng sử dụng trong vòng 2 tuần

trước đó. Suy gan nặng, động kinh không

được kiểm soát bằng điều trị.

317 Pazopanib 200mg
Votrient

200mg
Uống Ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư phần mềm

10:00 - Thuốc 

chống ung thư
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

318
Pegfilgrasti

m
6mg

Neulastim Inj

0.6ml 1's,

PEGCYTE,

PEG-

GRAFEEL

Tiêm Giảm bạch cầu trung tính do hóa trị liệu
20:16 Tác nhân 

tạo máu

319
pembrolizu

mab
4ml Keytruda Tiêm

Ung thư hắc tố, ung thư phổi, ung thư đầu cổ, u lympho Hodgkin và ung

thư dạ dày

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

320 Pemetrexed 100mg

Alimta,

Pemehope

100

Tiêm U trung biểu mô màng phổi ác tính. Ung thư phổi không tế bào nhỏ
10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán ung thư phổi

không tế bào nhỏ, ung thư trung biểu mô

màng phổi ác tính; thanh toán 50%.

321 Pemetrexed 500mg

Alimta,

Podoxred

500mg

U trung biểu mô màng phổi ác tính. Ung thư phổi không tế bào nhỏ
10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán ung thư phổi

không tế bào nhỏ, ung thư trung biểu mô

màng phổi ác tính; thanh toán 50%.

322 Pertuzumab
420mg/1

4ml
Perjeta Tiêm Ung thư vú

10:00 - Thuốc 

chống ung thư
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323 Pethidin 100mg

Pethidine-

hameln

50mg/ml

Giảm đau trong trường hợp đau vừa và đau nặng.

Giảm đau trong sản khoa.

Dùng trong chuẩn bị mê.

Thuốc phụ trợ cho gây mê

28:08.08 Thuốc 

giảm đau hạ sốt 

nhóm Opiate 

chủ vận

Chống chỉ định

Dị ứng với pethidin hay với 1 thành phần của

chế phẩm.

Bệnh gan nặng, suy chức năng gan nặng có

kèm theo rối loạn về đường mật.

Suy thận nặng.

Suy hô hấp, bệnh phổi nghẽn mạn tính, hen

phế quản.

Tăng áp lực nội sọ, tổn thương não.

Lú lẫn, kích động, co giật.

Ðau bụng chưa có chẩn đoán.

Ðang dùng thuốc ức chế MAO hoặc đã

ngừng dùng thuốc này chưa quá 14 ngày.

324

Phytomena

dion

(vitamin

K1)

10mg
Vinphyton

10mg
Tiêm

Phòng và điều trị xuất huyết ở trẻ sơ sinh, Phòng và điều trị giảm

prothrombin huyết, phòng và điều trị xuất huyết do thiếu vitamin K:

88:24 Vitamin K 

dạng hoạt tính

Lưu ý: Khi tiêm tĩnh mạch, cần tiêm/truyền

thật chậm dạng dung dịch mixen, tốc

độ truyền không quá 1 mg/phút (3

mg/m2/phút ở trẻ em và trẻ sơ sinh) 

325 Piperacilin 2g
PIPERACILL

IN 2G
Tiêm

Nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn máu, nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp

và mạn, nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm khuẩn đường mật, bệnh lậu

không biến chứng do cầu khuẩn lậu nhạy cảm penicilin và nhiễm khuẩn

đường tiết niệu có biến chứng do các vi khuẩn nhạy cảm, đặc biệt do

Pseudomonas.người bệnh sốt có giảm bạch cầu trung tính

8:12.16.16 

Kháng sinh 

penicilin phổ 

rộng,

326

Ticarcillin

+ acid

clavulanic

3,2g
TICARLINA

T 3.2G
Tiêm

Nhiễm khuẩn đường hô hấp, Nhiễm khuẩn da, mô mềm và cấu trúc

da,Nhiễm khuẩn huyết, Viêm phổi mắc phải bệnh viện và mắc tại cộng

đồng, Viêm màng não do Haemophilus influenzae, Một số trường hợp

nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sinh duc, tử cung và vùng chậu, viêm ruột

thừa và áp xe ruột, Diéu trị các nhiễm khuẩn và dự phòng nhiễm khuẩn

trong phẫu thuật sản, phụ khoa.

8:12.16.16 

Kháng sinh 

penicilin phổ 

rộng,

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

327

Piperacilin

+

tazobactam

2,25mg
Pipebamid

2,25
Tiêm

Nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn máu, nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp

và mạn, nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm khuẩn đường mật, bệnh lậu

không biến chứng do cầu khuẩn lậu nhạy cảm penicilin và nhiễm khuẩn

đường tiết niệu có biến chứng do các vi khuẩn nhạy cảm, đặc biệt do

Pseudomonas.người bệnh sốt có giảm bạch cầu trung tính

8:12.16.16 

Kháng sinh 

penicilin phổ 

rộng,

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.
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328 Piracetam 1g
Piracetam

Kabi 1g/5ml
Tiêm

triệu chứng chóng mặt., Điều trị nghiện rượu.

Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm (piracetam có tác dụng ức chế và

làm hồi phục hồng cầu liềm in vitro và có tác dụng tốt trên người bệnh

bị thiếu máu hồng cầu liềm).

Ở trẻ em điều trị hỗ trợ chứng khó đọc.

Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.

12:00 

Thuốc điều hòa 

thần kinh giao 

cảm

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị

giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.

329 Piracetam 400mg
Agicetam

400, Apratam
Uống

triệu chứng chóng mặt., Điều trị nghiện rượu.

Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm (piracetam có tác dụng ức chế và

làm hồi phục hồng cầu liềm in vitro và có tác dụng tốt trên người bệnh

bị thiếu máu hồng cầu liềm).

Ở trẻ em điều trị hỗ trợ chứng khó đọc.

Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.

12:00 

Thuốc điều hòa 

thần kinh giao 

cảm

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị

giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.

330 Piracetam 800mg
Hasancetam

800, Kacetam
Uống

triệu chứng chóng mặt., Điều trị nghiện rượu.

Điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm (piracetam có tác dụng ức chế và

làm hồi phục hồng cầu liềm in vitro và có tác dụng tốt trên người bệnh

bị thiếu máu hồng cầu liềm).

Ở trẻ em điều trị hỗ trợ chứng khó đọc.

Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.

12:00 

Thuốc điều hòa 

thần kinh giao 

cảm

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị

giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.

331 Piroxicam 20mg Brexin Uống

Viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp.

Viêm cột sống dính khớp, bệnh cơ xương cấp và chấn thương trong thể

thao.

Thống kinh và đau sau phẫu thuật.

Bệnh gút cấp.

28:08.04.92 

Thuốc chống 

viêm không 

steroid khác

332
Povidon -

iod
90ml Povidon

Dùng

ngoài

Khử khuẩn và sát khuẩn các vết thương ô nhiễm và da, niêm mạc trước

khi phẫu thuật.

Lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.

84:04.92 Thuốc 

chống nhiễm 

khuẩn tại chỗ, 

nhóm khác

333 Prednison 5mg Prednisolon Uống

Prednisolon được chỉ định khi cần đến tác dụng chống viêm và ức chế

miễn dịch:

Viêm khớp dạng thấp, lupút ban đỏ toàn thân, một số thể viêm mạch;

viêm động mạch thái dương và viêm quanh động mạch nút, bệnh

sarcoid, hen phế quản, viêm loét đại tràng, thiếu máu tan huyết, giảm

bạch cầu hạt, và những bệnh dị ứng nặng gồm cả phản vệ.

Ung thư, như bệnh bạch cầu cấp, u lympho, ung thư vú và ung thư tuyến

tiền liệt ở giai đoạn cuối.

68:04 Nội tiết tố 

và chất thay thế 

tổng hợp 

hoocmon tuyến 

thượng thận
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334 Pregabalin 50mg
Rewisca 50

mg
Uống

Điều trị động kinh cục bộ ở người lớn. Rối loạn lo âu lan tỏa.

Đau do nguyên nhân thần kinh: Viêm dây thần kinh ngoại vi do đái tháo

đường, đau thần kinh sau herpes. Đau cơ do xơ hóa.

28:12.92 Thuốc 

chống động 

kinh, nhóm khác;

28:40 Tác nhân 

điều trị đau do 

xơ cơ

nguy cơ viêm da bọng nước và viêm da tróc

vảy, có tình trạng ức chế hô hấp nghiêm trọng

335 Pregabalin 75mg
Pms-

Pregabalin
Uống

Điều trị động kinh cục bộ ở người lớn. Rối loạn lo âu lan tỏa.

Đau do nguyên nhân thần kinh: Viêm dây thần kinh ngoại vi do đái tháo

đường, đau thần kinh sau herpes. Đau cơ do xơ hóa.

28:12.92 Thuốc 

chống động 

kinh, nhóm khác;

28:40 Tác nhân 

điều trị đau do 

xơ cơ

nguy cơ viêm da bọng nước và viêm da tróc

vảy, có tình trạng ức chế hô hấp nghiêm trọng

336 Progesteron 1%/80g
Progestogel

1%

Dùng

ngoài

Thuốc Progestogel 1% bôi ngoài da để điều trị bệnh vú lành tính, tức là

các bệnh lý về vú, trừ ung thư vú và nhiễm trùng.

68:32 Nhóm nội 

tiết tố và chất 

tổng hợp tương 

tự Hormon sinh 

dục nữ 

Progestins;

337
Promethazi

n

50mg/2

ml
Pipolphen tiêm

Điều trị triệu chứng các phản ứng dị ứng, bao gồm mày đay, phù mạch,

viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc và ngứa. Phản ứng phản vệ với thuốc.

Làm thuốc bổ trợ giảm đau/an thần trước phẫu thuật trong ngoại khoa và

sản khoa. Chống nôn. Phòng và điều trị say tàu xe.

4:04.12 Thuốc 

kháng histamin 

thế hệ 1 thuộc 

dẫn xuất 

Phenothiazine

Chống chỉ định

Trạng thái hôn mê, người bệnh đang dùng

các thuốc ức chế hệ TKTƯ với liều lớn (như

rượu, thuốc an thần gây ngủ như các

barbiturat, các thuốc mê, các thuốc giảm đau

gây ngủ, thuốc trấn tĩnh, v.v...) và các người

bệnh đã được xác định là đặc ứng hoặc mẫn

cảm với promethazin.

338 Propofol 1%/20ml

Fresofol 1%

Mct/Lct Inj

20ml 5's,

Troypofol

Tiêm

khởi mê và/hoặc duy trì mê trong phẫu thuật, gây và duy trì vô cảm liên

tục và kiểm soát những phản ứng stress ở đơn vị điều trị tích cực, chống

nôn trong thời kỳ sau phẫu thuật.

28:04.92 Thuốc 

mê, nhóm khác

Propofol không được khuyến cáo dùng trong

sản khoa, bao gồm cả mổ lấy thai, cho trẻ em

dưới 3 tuổi.

Người bị bệnh tim (phân số tống máu dưới

50%) hoặc phổi nặng vì propofol có thể gây

các đáp ứng tim mạch phụ nặng hơn.

Propofol không được dùng trong liệu pháp

sốc điện gây co giật.

339
Propylthiou

racil (PTU)
100mg Basethyrox Uống

Ðiều trị tăng năng tuyến giáp để chuẩn bị phẫu thuật hoặc điều trị iod

phóng xạ và xử trí cơn nhiễm độc giáp.

68:36.08 Thuốc 

kháng giáp
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340
Rabeprazol

natri
20mg

Zesom,

rabesime
Uống

Loét dạ dày-tá tràng, trào ngược dạ dày - thực quản, Hội chứng

Zollinger - Ellison, Điều trị Helicobacter pylori

56:28.36 Ức chế 

bơm Proton

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép và chỉ

định dự phòng loét dạ dày tá tràng, xuất

huyết tiêu hóa tại dạ dày, tá tràng do stress ở

bệnh nhân hồi sức tích cực.

341
Racecadotri

l
30mg

Hidrasec

30mg

Children

Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp. 
56:08 Thuốc trị 

tiêu chảy

342
Ringer

lactat
500ml Ringer lactate

Tiêm

truyền

Mất nước, Giảm thể tích tuần hoàn nặng, cần bù nhanh, Nhiễm toan

chuyển hóa

40:00 nhóm cân 

bằng nước, điện 

giải và calo

chống chỉ định 

Chứng nhiễm kiềm hô hấp hay chuyển hoá;

Tăng calci huyết, tăng kali huyết, suy tim, ứ

nước, đang dùng digitalis.

343 Rituximab
100mg/

10ml
MabThera Tiêm

U lympho không Hodgkin.

Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho.

Viêm khớp dạng thấp.

Khác: Bệnh macroglobulin huyết của Waldelstrom, bệnh bạch cầu tế

bào lông tái phát hoặc kháng thuốc, bệnh xuất huyết do giảm tiểu cầu

không rõ nguyên nhân, pemphigus thông thường.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị u

lympho không phải Hodgkin (non-Hodgkin

lymphoma) tế bào B có CD20 dương tính.

344 Rituximab
1400mg

/11.7ml
MabThera Tiêm

U lympho không Hodgkin.

Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho.

Viêm khớp dạng thấp.

Khác: Bệnh macroglobulin huyết của Waldelstrom, bệnh bạch cầu tế

bào lông tái phát hoặc kháng thuốc, bệnh xuất huyết do giảm tiểu cầu

không rõ nguyên nhân, pemphigus thông thường.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị u

lympho không phải Hodgkin (non-Hodgkin

lymphoma) tế bào B có CD20 dương tính.

345 Rituximab
500mg/

50ml
MabThera Tiêm

U lympho không Hodgkin.

Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho.

Viêm khớp dạng thấp.

Khác: Bệnh macroglobulin huyết của Waldelstrom, bệnh bạch cầu tế

bào lông tái phát hoặc kháng thuốc, bệnh xuất huyết do giảm tiểu cầu

không rõ nguyên nhân, pemphigus thông thường.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị u

lympho không phải Hodgkin (non-Hodgkin

lymphoma) tế bào B có CD20 dương tính.

346
Rocuroniu

m bromid
10mg/ml

Rocuronium

Kabi 10mg/ml
Tiêm

Giãn cơ trong phẫu thuật, đặt nội khí quản, hỗ trợ trong thực hiện hô

hấp có điều khiển.

12:20.20 Thuốc 

chẹn thần kinh cơ

Chống chỉ định

Người có tiền sử phản ứng quá mẫn với

rocuronium hoặc ion bromid.

Trẻ sơ sinh dưới 1 tháng.
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347
Rosuvastati

n
20mg

ZYROVA

20, Devastin

20

Uống Rối loạn lipid huyết, Dự phòng tai biến tim mạch

24:06.08 Thuốc 

chống tăng lipid 

huyết nhóm chất 

ức chế HMG-

CoA

reductase

348 Rotundin 30mg Rotundin 30 Uống

An thần, gây ngủ. Dùng thay thế cho Diazepam khi bệnh nhân bị quen

thuốc.

Giảm đau trong các chứng đau nội tạng như: đau do co thắt ở đường tiêu 

hóa, tử cung, đau dây thần kinh, đau đầu.

28:24 Nhóm 

thuốc giải lo âu, 

an thần, gây ngủ

349 Rotundin 60mg Rotundin 60 Uống

An thần, gây ngủ. Dùng thay thế cho Diazepam khi bệnh nhân bị quen

thuốc.

Giảm đau trong các chứng đau nội tạng như: đau do co thắt ở đường tiêu 

hóa, tử cung, đau dây thần kinh, đau đầu.

28:24 Nhóm 

thuốc giải lo âu, 

an thần, gây ngủ

350

Saccharom

yces

boulardii

100mg
Bioflora

100mg
Uống

Thiếp lập và duy trì hiệu quả của hệ vi khuẩn đường ruột. Phòng và điều

trị tiêu chảy liên quan đến chế độ dinh dưỡng đường ruột, do

Clostridium difficile hay do dùng kháng sinh. 

44:00 Enzymes

351
Salbutamol

sulfat

100mcg/l

iều xịt

Ventolin

Inhaler

Xịt

mũi,

đường 

hô

hấp

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Điều trị triệu chứng cơn hen cấp tính.

Điều trị triệu chứng đợt kịch phát trong bệnh hen hoặc bệnh phế quản

mạn tính tắc nghẽn còn phục hồi được.

Dự phòng cơn hen do gắng sức.

Thăm dò chức năng hô hấp để kiểm tra tính phục hồi của tắc phế quản.

12:12.08.12 

Thuốc chủ vận 

beta2-adrenergic

352
Salbutamol

sulfat

5mg/

2,5ml

Ventolin

Nebules,

Zensalbu

nebules 5.0

Tiêm

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Điều trị triệu chứng cơn hen cấp tính.

Điều trị triệu chứng đợt kịch phát trong bệnh hen hoặc bệnh phế quản

mạn tính tắc nghẽn còn phục hồi được.

Dự phòng cơn hen do gắng sức.

Thăm dò chức năng hô hấp để kiểm tra tính phục hồi của tắc phế quản.

12:12.08.12 

Thuốc chủ vận 

beta2-adrenergic
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353

Sắt (III)

hydroxyd

polymaltos

e +acid

folic

100mg

+0,5mg
Saferon Uống

Người lớn: Dự phòng và điều trị chứng thiếu máu thiếu sắt, như thiếu

máu nhược sắc trong khi mang thai và cho con bú, thiếu máu do mất

máu mãn tính hay cấp tính, do ăn kiêng, bệnh chuyển hóa hay phục hồi

sau phẫu thuật.

Trẻ em: Dự phòng và điều trị chứng thiếu máu thiếu sắt do mất máu

mãn tính hay cấp tính, thiếu hụt dinh dưỡng, bệnh chuyển hóa.

20:04.04 Chế 

phẩm sắt

354
Sắt protein

succinylat

800mg

tương

đương

40mg Fe

Greenramin Uống Phòng và điều trị thiếu máu do thiếu sắt. 
20:04.04 Chế 

phẩm sắt

355
Sắt protein

succinylate

Uống -

15ml/ lọ
Ferlatum Uống Phòng và điều trị thiếu máu do thiếu sắt. 

20:04.04 Chế 

phẩm sắt

356
Sắt sulfat +

acid folic

160,2mg 

(tương

ứng

50mg

Fe) +

350mcg

Bidiferon Uống Phòng và điều trị thiếu máu do thiếu sắt. 
20:04.04 Chế 

phẩm sắt

357 Sevofluran 250ml Sevorane

Đườn

g hô

hấp,

khí

dung

Khởi mê và duy trì tình trạng mê ở người lớn và trẻ em trong quá trình

phẫu thuật.

28:04.16 Thuốc 

gây mê đường 

hô hấp

Chống chỉ định: Mẫn cảm với sevofluran

hoặc các thuốc mê có halogen khác.

Đã biết hoặc nghi ngờ bị sốt cao ác tính.

358 Silymarin 140mg
Silymarin

VCP
Uống

Bảo vệ tế bào gan và phục hồi chức năng gan

Những người đang sử dụng các thuốc có hại tới tế bào gan như thuốc

điều trị bệnh lao, ung thư, đái tháo đường, các thuốc tác động lên thần

kinh, thuốc chống viêm không steroid...

Những người có rối loạn chức năng gan với biểu hiện mệt mỏi, chán ăn,

ăn khó tiêu, vàng da, dị ứng, bí tiểu tiện, táo bón...

359 Silymarin 150mg Silygamma Uống

Bảo vệ tế bào gan và phục hồi chức năng gan

Những người đang sử dụng các thuốc có hại tới tế bào gan như thuốc

điều trị bệnh lao, ung thư, đái tháo đường, các thuốc tác động lên thần

kinh, thuốc chống viêm không steroid...

Những người có rối loạn chức năng gan với biểu hiện mệt mỏi, chán ăn,

ăn khó tiêu, vàng da, dị ứng, bí tiểu tiện, táo bón...
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360 Silymarin 70mg Liverton 70 Uống

Bảo vệ tế bào gan và phục hồi chức năng gan

Những người đang sử dụng các thuốc có hại tới tế bào gan như thuốc

điều trị bệnh lao, ung thư, đái tháo đường, các thuốc tác động lên thần

kinh, thuốc chống viêm không steroid...

Những người có rối loạn chức năng gan với biểu hiện mệt mỏi, chán ăn,

ăn khó tiêu, vàng da, dị ứng, bí tiểu tiện, táo bón...

361 Simethicon

66,66mg

/ml x

30ml

BOBOTIC

ORAL

DROPS

Uống

Hỗ trợ điều trị triệu chứng đầy hơi, trướng căng dạ dày chức năng và

đau do đầy hơi sau mổ., căng đường tiêu hóa trên, cảm giác nặng, đầy

bụng, khó tiêu. Dùng trước khi nội soi dạ dày để làm mất các bóng khí,

tăng khả năng nhìn rõ và dùng trước khi chụp X quang ruột để làm giảm

các bóng khí.

56:10 Thuốc 

chống đầy hơi

362 Sorafenib 200mg
Nexavar,

Soravar
Uống

Ung thư biểu mô tế bào gan, Ung thư biểu mô tế bào thận, Ung thư biểu

mô tuyến giáp biệt hóa

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với

điều trị ung thư tế bào biểu mô gan, ung thư

biểu mô tuyến giáp biệt hóa tiến triển tại chỗ

hoặc di căn đã thất bại điều trị với iod phóng

xạ; thanh toán 30% đối với điều trị ung thư tế

bào biểu mô thận tiến triển.

363 Sorbitol
3.3%/50

0ml
Sorbitol 3,3% Uống

 Dung dịch dùng để rửa trong và sau khi phẫu thuật hệ thống tiết niệu.

Bơm rửa bàng quang.

Rửa cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt.

56:12 Thuốc tẩy, 

nhuận tràng

364 Sorbitol 5g

Sorbitol

Bidiphar,

Sorbitol 5g

Uống táo bón và khó tiêu
56:12 Thuốc tẩy, 

nhuận tràng

365
Sorbitol +

natri citrat

(5g +

0,72g)/1

0g

Sathom

Thụt

hậu

môn/

trực

tràng

táo bón và chuẩn bị nội soi trực tràng
56:12 Thuốc tẩy, 

nhuận tràng

366
Sorbitol-

Mannitol

250ml,

500ml

Sorbitol-

Mannitol
Tiêm

Phòng hoại tử thận cấp do hạ huyết áp.

Thiểu niệu sau mổ.

Gây lợi niệu ép buộc để tăng đào thải các chất độc qua đường thận.

Làm giảm áp lực nội sọ trong phù não.

Làm giảm nhãn áp.

Dùng trước và trong các phẫu thuật mắt.

Dùng làm test thăm dò chức năng thận.

Dùng làm dịch rửa trong cắt nội soi tuyến tiền liệt.

24:08.24.12 

Thuốc lợi tiểu 

thẩm thấu 
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367
Spironolact

on
50mg Verospiron Uống Phù, Tăng huyết áp, Suy tim, Tăng aldosteron nguyên phát

24:32.20 Thuốc 

kháng thụ thể 

mineralocorticoi

d (Aldosterone) 

368
Sulfacetami

d
20g Silvirin

Dùng

ngoài

Điều trị và phòng viêm kết mạc, loét giác mạc và các nhiễm

khuẩn nông ở mắt (viêm bờ mi) do những vi khuẩn nhạy cảm; đau mắt

hột và các nhiễm khuẩn Chlamydia khác

40:28 Thuốc lợi 

tiểu

369
Sulfadiazin

bạc
1%/20g Silvirin

Dùng

ngoài

Thuốc Silvirin sử dụng phòng ngừa và điều trị nhiễm khuẩn trong bỏng

độ II và độ III; vết thương nhiễm trùng, vết loét do tư thế lâu lành.

84:04.92 Thuốc 

kháng khuẩn 

dùng tại chỗ, 

nhóm khác

370

Sulfametho

xazol +

Trimethopri

m

400mg

+ 80mg

Trimeseptol,

Cotrimxazon

480

Uống

Nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với cotrimoxazol:

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Nhiễm khuẩn đường hô hấp, Nhiễm

khuẩn đường tiêu hóa

8:12.20 Kháng 

sinh nhóm 

Sulfonamides

371 Sulpiride 50mg
Maxdotyl,

Dogtapyl
Uống

Tâm thần phân liệt cấp và mạn tính (do thầy thuốc chuyên khoa chỉ

định).

Trạng thái loạn thần cấp tính.

Điều trị triệu chứng ngắn ngày chứng lo âu ở người lớn trong

trường hợp thất bại với các điều trị thông thường.

Rối loạn hành vi nặng ở trẻ em (vật vã, tự cắt một bộ phận cơ thể, động

tác định hình), đặc biệt trong hội chứng tự kỷ.

Điều trị ngắn các trạng thái kích động, hung hăng gây gổ trong trạng

thái loạn thần cấp và mãn tính.

28:00 Thuốc tác 

dụng lên hệ thần 

kinh trung ương

372 Tamoxifen 20mg

Nolvadex-D,

Tamifine

20mg

Uống Ung thư vú

10:00 Thuốc 

chống ung thư ; 

68:16.12 Thuốc 

chủ vận hoặc đối 

kháng Estrogen

Chống chỉ định

Đang mang thai.

Quá mẫn với tamoxifen.

Loạn chuyển hóa porphyrin.

373
Temozolom

id
100mg

Temodal Cap

100mg 5 Sac

x1's, Venutel-

100,

Temozolomid

Ribosepharm

100mg

Uống U não
10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống Chỉ Định

Mẫn cảm với temozolomide, dacarbazine và

bất kì thành phần nào của thuốc.

Suy tủy nặng.
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374 Terbutalin 0,5mg
Bricanyl,

Vinterlin
Tiêm

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

cơn hen phế quản và đợt kịch phát của viêm

phế quản mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khí phế thũng khi co

thắt phế quản còn hồi phục được.

Xử trí dọa đẻ non

12:12.08.12 

Thuốc chủ vận 

beta2-adrenergic

375 Thalidomid 100mg
Thalidomid

100

bệnh phong thể nốt ban đỏ, bệnh đa u tủy, Bệnh Behcet’s, lupus ban đỏ

hệ thống, sarcoidosis, lichen phẳng, hồng ban đa dạng nhiễm sắc,

Kaposi’s sarcoma, loét áp - tơ tái phát liên quan AIDS, Bệnh Crohn,

loét đại tràng.

 92:20

Thuốc điều hòa 

miễn dịch

376 Thiamazol 10mg Thyrozol Uống

Điều trị triệu chứng cường giáp (kể cả bệnh Graves-Basedow).

Điều trị trước khi phẫu thuật tuyến giáp do cường giáp, cho tới khi

chuyển hoá cơ bản bình thường, để đề phòng cơn nhiễm độc giáp có thể

xảy ra khi cắt bỏ tuyến giáp bán phần.

Điều trị bổ trợ trước và trong khi điều trị iod phóng xạ (131I ) cho tới

khi liệu pháp iod phóng xạ có tác dụng loại bỏ tuyến giáp.

Điều trị cơn nhiễm độc giáp (nhưng propylthiouracil thường được chỉ

định hơn) trước khi dùng muối iod. Thường dùng đồng thời với một

thuốc chẹn beta, đặc biệt khi có các triệu chứng tim mạch (ví dụ nhịp

tim nhanh).

68:36.08 Thuốc 

kháng giáp

377 Thiamazol 5mg

Thyrozol

5mg,

Thiamazol 5

mg

Uống

Điều trị triệu chứng cường giáp (kể cả bệnh Graves-Basedow).

Điều trị trước khi phẫu thuật tuyến giáp do cường giáp, cho tới khi

chuyển hoá cơ bản bình thường, để đề phòng cơn nhiễm độc giáp có thể

xảy ra khi cắt bỏ tuyến giáp bán phần.

Điều trị bổ trợ trước và trong khi điều trị iod phóng xạ (131I ) cho tới

khi liệu pháp iod phóng xạ có tác dụng loại bỏ tuyến giáp.

Điều trị cơn nhiễm độc giáp (nhưng propylthiouracil thường được chỉ

định hơn) trước khi dùng muối iod. Thường dùng đồng thời với một

thuốc chẹn beta, đặc biệt khi có các triệu chứng tim mạch (ví dụ nhịp

tim nhanh).

68:36.08 Thuốc 

kháng giáp

378

Thiamin

(vitamin

B1)

100mg Vitamin B1 Tiêm

Điều trị và phòng bệnh thiếu thiamin. Hội chứng Wernicke và hội chứng

Korsakoff, viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có

nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính, phụ nữ mang

thai, người có rối loạn đường tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng

đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

88:08 Phức hợp 

Vitamin B 
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379
Thymomod

ulin
120mg Althax Uống

Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn. -

Hỗ trợ điều trị Viêm mũi dị ứng, dự phòng tái phát dị ứng thức ăn

- Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS - Hỗ

trợ tăng cường hệ miễn dịch đã Suy giảm ở người cao tuổi.

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán, bệnh

nhân tự chi trả

380
Thymomod

ulin
80mg

Thorili Plus,

Dymolen
Uống

Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn. -

Hỗ trợ điều trị Viêm mũi dị ứng, dự phòng tái phát dị ứng thức ăn

- Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS - Hỗ

trợ tăng cường hệ miễn dịch đã Suy giảm ở người cao tuổi.

Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán, bệnh

nhân tự chi trả

381 Tinidazol 500mg Tinidazol Uống

Thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Nhiễm khuẩn trong ổ bụng 

nhiễm khuẩn phụ khoa; nhiễm khuẩn huyết; nhiễm khuẩn vết thương sau

phẫu thuật; nhiễm khuẩn da và các mô mềm; nhiễm khuẩn đường hô hấp

trên và dưới. Nhiễm Trichomonas sinh dục tiết niệu cả nam và nữ.

Nhiễm Giardia.

Nhiễm amip ruột.

Áp xe do amip ở các tạng: Gan, lách, phổi …

Loét dạ dày, tá tràng và viêm dạ dày do nhiễm khuẩn Helicobacter

pylori.

8:30.92 Thuốc 

kháng động vật 

nguyên sinh

382
Tobramyci

n 
5ml

Intolacin,Tobr

ex
Tiêm

Kháng

sinh cần

theo dõi,

giám sát

sử dụng

– Nhóm 2

Nhiễm khuẩn sinh dục - tiết niệu.

Nhiễm khuẩn huyết và viêm nội tâm mạc.

Viêm màng não (kèm theo điều trị tại chỗ).

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới.

Nhiễm khuẩn da nặng (nhiễm tụ cầu ác tính ở mặt: đinh râu).

Nhiễm khuẩn khớp

8:12.02 Kháng 

sinh họ 

aminoglycosid.

383

Tobramyci

n,

Dexametha

son

5ml Tobradex
Nhỏ

mắt

Viêm mắt có chỉ định dùng corticosteroid và đáp ứng với steroid.

Nhiễm khuẩn nhẹ hoặc có nguy cơ nhiễm khuẩn mắt do vi khuẩn.

Viêm kết mạc bờ mi và kết mạc nhãn cầu, viêm giác mạc và phần trước

nhãn cầu.

Viêm màng bồ đào trước mạn tính và tổn thương giác mạc do các yếu tố

như hóa chất, tia xạ, bỏng nhiệt, dị vật…

52:08.08 Nhóm 

Corticosteroids
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384
traMADol

HCl
50mg Tramadol Uống

thuốc

phải

kiểm

soát đặc

biệt

Điều trị đau vừa và đau nặng.

28:08.08 Thuốc 

giảm đau hạ sốt 

nhóm Opiate 

chủ vận

Chống chỉ định: Mẫn cảm với thuốc hoặc

opioid.

Ngộ độc cấp hoặc dùng quá liều các thuốc ức

chế thần kinh trung ương như: rượu, thuốc

ngủ, thuốc giảm đau trung ương, các opioid

hoặc các thuốc điều trị tâm thần.

Người đang dùng thuốc ức chế MAO hoặc

mới dùng (ngừng thuốc chưa đến 15

ngày).Suy hô hấp nặng.Suy gan nặng.Trẻ em

dưới 15 tuổi.Phụ nữ đang cho con bú.

Động kinh chưa kiểm soát được bằng điều

trị.Nghiện opioid.

385
Tranexamic 

 acid
250mg

Cammic,

Transamin

Injection

Tiêm

Phòng ngừa và điều trị chảy máu trong: Thủ thuật nha khoa, rong kinh,

Xuất huyết sau sinh, Chấn thương cấp tính, Chỉ định phẫu thuật, Chảy

máu cam, Ho ra máu, Chảy máu đường tiêu hóa

20:28.16 Thuốc 

cầm máu

386
Trastuzuma

b
150mg

Herceptin,

Herticad

150mg

Tiêm Ung thư vú
10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên

khoa ung bướu hạng II. Thanh toán 60% đối

với ung thư vú có HER2 dương tính; thanh

toán 50% đối với ung thư dạ dày tiến xa hoặc

di căn có HER2 dương tính.

387
Trimetazidi

n
35mg

Vastarel MR,

SaVi

Trimetazidine

35 MR

Uống

Điều trị dự phòng cơn đau thắt ngực,

Điều trị triệu chứng bổ sung cho chứng chóng mặt, ù tai,

Điều trị thêm cho một số giảm thị lực và rối loạn thị trường do nguyên

nhân hệ mạch.

24:00 Thuốc tim 

mạch

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị triệu

chứng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định

không được kiểm soát đầy đủ hoặc người

bệnh không dung nạp với các liệu pháp điều

trị khác.

388 Trolamin 93g Biafine
Dùng

ngoài

Phỏng độ 1 và độ 2 và tất cả vết thương ngoài da không nhiễm trùng.

Đỏ da thứ phát do xạ trị

28:08.04.24 

Thuốc hạ sốt 

giảm đau nhóm 

Salicylates

389
Ursodeoxyc

holic acid
150mg SAVI URSO Uống

Viêm gan tắc mật mạn tính (viêm đường mật, xơ gan mật nguyên phát..), 

bệnh sỏi mật.

56:14 Thuốc 

đường tiêu hóa 

nhóm 

Cholelitholytic
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390
Valproat

natri
200 mg

Depakine

200mg
Uống Rối loạn co giật, Rối loạn lưỡng cực, Đau nửa đầu, Tâm thần phân liệt

28:12.92 Thuốc 

chống động 

kinh, nhóm khác

391
Vancomyci

n
1g

Valbivi 1.0g,

Voxin
Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm tụ cầu, Nhiễm liên cầu, Viêm nội tâm mạc, Tiêu chảy và viêm

ruột kết do Clostridium difficile, Nhiễm trùng đường hô hấp, Nhiễm

trực khuẩn, Nhiễm Capnocytophaga, Nhiễm Corynebacterium, Nhiễm

Rhodococcus

8:12.28.16 

Kháng sinh 

nhóm 

Glycopeptides

- Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

 - Kháng sinh cần ưu tiên quản lý– Nhóm 1

- Thuốc phải kiểm soát đặc biệt

392
Vancomyci

n
500mg

Vammybivid's

, Vancomycin

500mg

Tiêm

Kháng

sinh cần

ưu tiên

quản lý–

Nhóm 1

Nhiễm tụ cầu, Nhiễm liên cầu, Viêm nội tâm mạc, Tiêu chảy và viêm

ruột kết do Clostridium difficile, Nhiễm trùng đường hô hấp, Nhiễm

trực khuẩn, Nhiễm Capnocytophaga, Nhiễm Corynebacterium, Nhiễm

Rhodococcus

8:12.28.16 

Kháng sinh 

nhóm 

Glycopeptides

- Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên

khoa lao và bệnh phổi.

 - Kháng sinh cần ưu tiên quản lý– Nhóm 1

- Thuốc phải kiểm soát đặc biệt

393
Vi khuẩn

đông khô
37.5mg

Vacxin

IMBCG

37.5mg

Tiêm

điều trị ung thư bàng quang dạng carcinoma in situ-CIS và để ngăn ngừa

bệnh tái phát. Thuốc cũng được sử dụng để ngăn ngừa ung thư bàng

quang (thể nhú) tái phát sau phẫu thuật. 

394 Vincristin 1mg Vincran Tiêm

bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, bạch cầu cấp dòng tủy, bệnh Hodgkin,

u lympho không Hodgkin, sarcom cơ vân, u nguyên bào thần kinh và u

Wilm.sarcom Ewing, u, sùi dạng nấm, sarcom Kaposi, các sarcom mô

mềm, sarcom xương,

u melanin, đa u tủy, ung thư lá nuôi, ung thư trực tràng, não, vú, cổ tử

cung, ung thư tuyến giáp và ung thư phổi tế bào nhỏ.

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Người bệnh quá mẫn cảm với alcaloid Dừa

cạn hoặc tá dược, người bệnh có hội chứng

Charcot - Marie - Tooth thể hủy myelin,

người bệnh chiếu xạ tia X vùng tĩnh mạch

cửa và gan, người có thai và cho con bú.

395 Vinorelbin 20mg
Navelbine

20mg
Uống Ung thư phổi không tế bào nhỏ, Ung thư vú, Ung thư cổ tử cung

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

Chống chỉ định

Dị ứng với alcaloid dừa cạn và với bất kỳ

thành phần nào của thuốc.

Bạch cầu giảm (bạch cầu trung tính < 1

500/mm3);

Tiểu cầu < 75 000/mm3.

Người bị nhiễm khuẩn nặng hoặc mới bị

nhiễm khuẩn nặng.

Phụ nữ mang thai, cho con bú.

Suy gan nặng.

Tiêm chủng.

Người đang xạ trị vùng gan.
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396 Vinorelbin 30mg
Navelbine

30mg
Uống Ung thư phổi không tế bào nhỏ, Ung thư vú, Ung thư cổ tử cung

10:00 - Thuốc 

chống ung thư

397

Vitamin

B1 + B6 +

B12

250mg

+

250mg

+

1000mcg

Neutrifore Uống

Dự phòng và điều trị thiếu vitamin nhóm B do dinh dưỡng hay do thuốc

bằng cách kết hợp với các vitamin khác. Dùng trong chứng nghiện rượu

và giải độc. Dùng liều mạnh trong hội chứng đau nhức (thấp khớp hay

thần kinh).

88:08 Phức hợp 

Vitamin B 

398

Vitamin

B6

(pyridoxine

)

250mg Vitamin B6 Uống

Phòng và điều trị thiếu hụt vitamin B6, rối loạn chuyển hóa, Phòng và

điều trị nhiễm độc thần kinh, ngộ độc cấp tính (hôn mê, co giật) do sử

dụng quá liều isoniazid, hydralazin, cycloserin, ngộ độc nấm thuộc chi

Gyromitra có độc chất Gyromitrin.

88:08 Phức hợp 

Vitamin B 

399

Vitamin

B6 +

magnesi

lactat

5mg +

470mg
Magnesi-B6 Uống Thiếu magnesi đơn độc hoặc kết hợp.

40:00 nhóm cân 

bằng nước, điện 

giải và calo

400
Xylometaz

olin
0,05% Otrivin

Nhỏ

mũi,

phun

mù

Dùng nhỏ hoặc xịt mũi để giảm tạm thời triệu chứng ngạt mũi và giảm

sung huyết trong các trường hợp viêm mũi cấp hoặc mạn tính,viêm

xoang, cảm lạnh, cảm cúm hoặc dị ứng đường hô hấp trên, đau đầu hoặc

viêm tai giữa nặng kèm sung huyết mũi.

Dùng để giảm sưng, dễ quan sát niêm mạc mũi và họng trước khi phẫu

thuật hoặc thủ thuật chẩn đoán, làm thông lỗ vòi nhĩ bị tắc ở người bệnh

viêm tai.

Nhỏ vào kết mạc mắt để giảm sung huyết màng tiếp hợp (kết mạc).

401
Zoledronic

acid

4mg/100

ml
Zometa

Tiêm

truyền

Điều trị tăng calci máu do khối u ác tính.

Di căn xương do ung thư hay tổn thương xương do bệnh đa u tủy xương.

Bệnh Paget xương.

Phòng và điều trị loãng xương (ở phụ nữ sau mãn kinh, nam giới lớn

tuổi, loãng xương do sử dụng corticoid).

92:24 Thuốc ức 

chế hủy xương

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán:

- Điều trị ung thư di căn xương tại Bệnh viện

hạng đặc biệt, hạng I, II.

- Điều trị loãng xương tại Bệnh viện Lão

khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của

bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I.
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hoạt chất, tên, hàm lượng

sai
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157 Valproat natri
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