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SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG TLTK TRONG VIỆC TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH DLS

Tài liệu tham khảo

Chuẩn bị kiến thức cho 

sinh viên dược và dược sĩ

Cung cấp bằng chứng y 

học

Nghiệp vụ thông tin 

thuốc

Đáp ứng nhu 

cầu công việc 

liên quan đến 

DLS

Quyết định 

lâm sàng

Chỉ định, liều 

dùng, ADR, tương 

tác thuốc, pha chế 

và bảo quản thuốc 

…
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Phân cấp nguồn thông tin
Thế nào là thông tin cấp I, cấp II, cấp III

Giới thiệu các nguồn tham khảo
Nguồn tham khảo online, offline, cách tra cứu…



PHÂN CẤPNGUỒN THÔNG TIN

NGUỒN THÔNG

TIN

Nguồn thông tin cấp một: Các nghiên cứu lâm

sàng, các bài báo khoa học (ca bệnh, bệnh chứng, 

đoàn hệ, RCT…)

Nguồn thông tin cấp hai: Các cơ sở dữ liệu cho

phép tra cứu danh mục hay tóm tắt các tài liệu thông

tin cấp một (PubMed, Embase,…)

Nguồn thông tin cấp ba: chọn lọc, tóm tắt từ

nguồn thông tin cấp một, được chấp nhận như tài

liệu chuẩn trong thực hành y dược (sách giáo khoa, 

sách chuyên khảo, hướng dẫn điều trị…)
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Nguồn
Thông tin cấp I
Ưu điểm

✓ Cung cấp thông tin chi tiết.

✓ Hầu hết được thẩm định (peer-reviewed) => đáng tin

cậy.

✓ Cập nhật hơn so với nguồn cấp hai và cấp ba.

Nhược điểm

✓ Kết luận có thể không đúng vì chỉ dựa vào một thử

nghiệm

✓ Phương pháp sai => kết luận sai

✓ Yêu cầu người đọc có kĩ năng đánh giá mức độ tin cậy

✓ Cần nhiều thời gian để thông tin được chấp nhận rộng

rãi
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Nguồn 
Thông tin cấp II
Ưu điểm

✓ Truy cập nhanh đến thông tin cấp một.

✓ Giúp nhìn bao quát và/hoặc thông tin ngắn gọn về

chủ đề.

✓ Thông tin thường được cập nhật.

✓ Các thông tin nhìn chung dẫn từ các nguồn được

thẩm định.

Nhược điểm

✓ Muốn tìm hiểu chi tiết, quay lại nguồn TT cấp I

✓ Số lượng tạp chí đưa vào danh mục phụ thuộc vào tiêu

chí, nội dung của từng CSDL.

✓ Yêu cầu người đọc có kĩ năng tìm kiếm thông tin.



Nguồn
Thông tin cấp III

Ưu điểm

✓ Thuận tiện, dễ tiếp nhận

✓ Được chia thành các lĩnh vực cụ thể (tương tác

thuốc, dùng thuốc trong thai kì, tác dụng phụ…)

✓ Thường được chấp nhận trong thực hành lâm sàng

Nhược điểm

✓ Có một “độ trễ” về thông tin

✓ Hạn chế về dung lượng văn bản => thông tin không

đầy đủ

✓ Thường có ảnh hưởng bởi tác giả (nhấn mạnh/hạn

chế…)

✓ Mất tính chính xác và tin cậy nếu tài liệu cấp một không

tốt



PHÂN CẤPNGUỒN THÔNG TIN

Nguồn thông tin cấp ba

(Sách, chuyên luận…)

Nguồn thông tin cấp một

(bài nghiên cứu, báo cáo…)

Nguồn thông tin cấp hai

(Danh mục, tóm tắt…)

Cập nhật

Dễ đọc, dễ tiếp cận
Độ trễ về thông tin

Sơ đồ tính chất của các

nguồn thông tin
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GIỚI THIỆU
MỘT SỐ NGUỒN TRA CỨU

THÔNG TIN THUỐC



FACEBOOK VÀ WEBSITE:

Nhịp cầu dược lâm sàng
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Facebook: TẠP CHÍ THÔNG TIN Y DƯỢC
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►FB: Thông tin thuốc

►Website: thongtinthuoc.com

▪ Bản tin chuyên ngành tổng hợp hàng tháng

▪ Điểm tin thuốc

▪ Tra cứu thông tin về hoạt chất – biệt dược (các thông tin về CĐ-CCĐ-

TTT-Liều …)

▪ Kiểm tra đơn thuốc (trùng lặp hoạt chất, tương tác, thận trọng với đối

tượng đặc biệt, thuốc nguy cơ dị ứng …)

▪ Tuy nhiên, có các cấp bậc tài khoản với phạm vi truy cập khác nhau.
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Báo

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG
suckhoedoisong.vn

Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế
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Canhgiacduoc.org.vn



Dược thư Quốc gia Việt Nam

Martidale

MIMS

Dược thư Anh BNF

AHFS Drug information

ViDal

Nguồn tra cứu Thông tin chung về thuốc
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Dược thư Quốc Gia Việt Nam

Tài liệu chính thức của

BYT về HDSD thuốc. 

- Ngắn gọn, thiết 
yếu, dễ hiểu.

- Tham khảo từ các 
tài liệu của BYT, 
WHO và các sách có 
uy tín trên thế giới 
như: Martindale, 
British National 
Formulary (BNF)….

Bản mới nhất 2015

 700 chuyên luận thuốc.

 24 chuyên luận chung.
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Tra online: 

ykhoaphuocan.vn

http://www.nidqc.org.vn/duocthu/







Dược thư anh
( British National Formulary-BNF)

- Hiệp hội Y khoa Anh và Hiệp

hội Dược sĩ Hoàng gia Anh.

- Cập nhật 6 tháng một lần về

hướng dẫn điều trị, kê đơn, sử

dụng thuốc.

Nội dung 1 chuyên luận

trong BNF

Số chuyên luận ít. Vì là tài liệu 

tham khảo nhanh=> không phải 

luôn luôn bao gồm đầy đủ tất cả 

TT về qui định, phân phối.

1.Chỉ định.

2. Thận

trọng.

3. TDKMM.

5. Biệt dược ở 

Anh (dạng bào chế, 

hàm lượng/nồng độ, 

giá, Cty SX)

4. Liều dùng.
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• Cập nhật 4 tháng một lần.

• TT về thuốc đang lưu hành tại Việt 

Nam, trình bày theo tên biệt dược,

hoạt chất, nhóm dược lý…

MIMS

MIMS Cẩm nang Nhà 

thuốc Thực hành 2016
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MIMS Annual Cẩm

nang sử dụng thuốc

Tài liệu tham khảo nhanh 

với mục tiêu cung cấp cho 

các dược sĩ và những người 

hoạt động trong hệ thống 

bán lẻ dược phẩm những 

kiến thức cơ bản để xử lý 

các tình huống thông 

thường về sức khỏe và 

hướng dẫn khách hàng sử 

dụng thuốc đúng đắn. 





Cập nhật đầy đủ

nhất về kê đơn

và chi tiết của

các dược phẩm

trong và ngoài

nước lưu hành

tại Việt Nam.

Nhận dạng Dược

phẩm.

- TT về nhà sản 

xuất.

- Sản Phẩm mới.

- TT lâm sàng hỗ

trợ kê đơn.

- ……

- Công ty Mims Pte

Ltd xuất bản mỗi

năm.

- Nguồn tham khảo

giá trị cho việc điều

trị và hướng dẫn BN

cách dùng thuốc.

Ý chính 4
PowerPointDep.net cung 

cấp các mẫu thiết kế hàng 

đầu về PowerPoint.

ViDal Việt Nam

23



- Thông tin toàn diện khách

quan, chính xác về tất cả

thuốc trên TG.

- Rất uy tín được biên soạn

bởi Sean C Sweetman.

- Cập nhật 2 năm một lần.

Thuốc:

- Đang lưu hành, mới xuất

hiện.

- Thuốc cũ nay ít dùng.

- Cả những thuốc được

thay đổi công thức.

Bản mới nhất

Martindale 39th

6/2017

Martindale: The Complete Drug Reference 

Một tài liệu phải có cho tất cả dược sĩ hành nghề.

> 6300 

hoạt chất.
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- Hiệp hội Dược sĩ thuộc hệ

thống y tế Hoa Kỳ , cập

nhật hàng năm.

- Các chuyên luận toàn

diện về các thuốc đang lưu

hành ở Mỹ, được FDA phê

duyệt.

AHFS drug information

- Phân loại theo nhóm điều trị hoặc nhóm dược lý.

- TT từ y văn và các lời khuyên của các chuyên gia, 

nhà y học, thầy thuốc, dược sĩ. 

- > 10.000 Sp thuốc, công trình nghiên cứu.

Nội dung 1 chuyên luận.
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Dược lâm sàng – Điều trị
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Dược lâm sàng – Những

nguyên lý cơ bản và sử dụng

thuốc trong điều trị (2 tập) –

2012
Tập 1: Các nguyên lý cơ bản trong

DLS

• 12 chương

• Các kiến thức chung: dược động

học, ADR, tương tác, tương kị …

Tập 2: Sử dụng thuốc trong điều

trị

▪ 22 chương

▪ Sử dụng thuốc trong điều trị một

số bệnh (THA, suy tim, ĐTĐ, …)



Dược lâm sàng – Điều trị



Phản ứng có hại của thuốc Meyler’s Side Effect of Drug

The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions

Mỗi chuyên luận thuốc:

▶Thông tin chung về thuốc

▶Tác dụng phụ trên các cơ quan và hệ thống: 

tim mạch, hô hấp, thần kinh...

▶Đường dùng thuốc và tác dụng phụ liên 

quan

▶Tương tác thuốc...



Tương tác thuốc Stockley’s Drug Interaction

▶Sắp xếp nhóm thuốc theo tác dụng 

dược lý

▶Mỗi cặp tương tác được trình bày 

theo bố cục

▪ Tóm tắt ngắn gọn

▪ Bằng chứng lâm sàng

▪ Cơ chế

▪ Cách xử trí

▪ Phản ứng có hại của thuốc



▶ Trẻ em

▶ PNCT và cho con bú

▶ Bệnh nhân suy thận, suy gan

▶ Bệnh nhân cao tuổi

ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT

▪ Một số vấn để chung: kê 

toa ở BN suy thận, suy 

gan, PN có thai, PN cho 

con bú...

▪ 15 chương (theo hệ 

thống cơ quan hoặc một 

khía cạnh trong Nhi khoa)

▪ 4 phụ lục (tương tác 

thuốc,...)



▶ Trẻ em

▶ PNCT và cho con bú

▶ Bệnh nhân suy thận, suy gan

▶ Bệnh nhân cao tuổi

ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT



▶ Trẻ em

▶ PNCT và cho con bú

▶ Bệnh nhân suy thận, suy gan

▶ Bệnh nhân cao tuổi

ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT



▶ Trẻ em

▶ PNCT và cho con bú

▶ Bệnh nhân suy thận, suy gan

▶ Bệnh nhân cao tuổi

ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT
Ví dụ hiệu chỉnh liều Acebutolol ở BN suy thận theo 

GFR (mL/phut)



▶ Trẻ em

▶ PNCT và cho con bú

▶ Bệnh nhân suy thận, suy gan

▶ Bệnh nhân cao tuổi

ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT



Guidelines



HƯỚNG DẪN VỀ KIỂM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI LỚN

Uỷ ban quốc gia thứ 8 của Hoa Kỳ (Eighth Joint National Committee - JNC 8) 
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Các phác đồ điều trị của Bộ Y tế

Truy cập miễn phí tại website của Cục quản lý khám chữa bệnh

Kcb.vn



Pubmed

Cách 1: Gõ vào hộp tìm kiếm

Cách 2: Dùng clinical queries

Truy cập miễn phí

https://www.pubmed.gov/

Cơ sở dữ liệu online 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/








Cách 3: MeSH

Medical Subject Headings







Google VS Google Scholar



Google VS Google Scholar



Bài hướng dẫn cụ thể:

TÌM Y VĂN QUA PUBMED

Timmachhoc.vn



Tra cứu 

tương hợp/ 

tương kỵ 

thuốc tiêm.

Hỗ trợ 29 ngôn ngữ

(Tiếng Việt)

http://www.stabilis.org/

STABILISCơ sở dữ liệu online 
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http://www.stabilis.org/
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1. Drugs.com: 

http://www.drugs.com/drug_interactions

.php

2. Medscape Reference: 

http://reference.medscape.com/drug-

interactionchecker

3. Stockley’s Interactions Checker: 

https://www.medicinescomplete.com/

mc/alerts/current/drug-

interactions.htm

Cơ sở dữ liệu online 
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http://www.drugs.com/drug_interactions.php
http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker
https://www.medicinescomplete.com/mc/alerts/current/drug-interactions.htm


Medscape.com

Tương tác đáng kể.

Tương tác nhỏ.
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Medicinescomp

lete.com

- Trang web trả phí.

- Kiểm tra tương tác.

- Cập nhật thường xuyên

các bản thay đổi của các

CSDL: BNF, Martindale, 

AHFS…..
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Thông tư số  31/2012/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành



Canhgiacduoc.org.vn  >> THÔNG TIN THUỐC >> Tra cứu TTT theo chủ đề
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Các nguồn TLTK phong phú

Thuận tiện cho việc tra cứu, nhưng cũng gây khó khăn cho việc phân loại, 
đánh giá, lựa chọn và tổng hợp thông tin

Sự khác biệt về thông tin 

Vẫn còn có sự khác biệt đáng kế về thông tin giữa các TLTK (đặc biệt là thông 
tin mang tính định lượng: liều, hiệu chỉnh liều...)

Sự đầy đủ về thông tin

Nhìn chung, TLTK nước ngoài đầy đủ và mang tính định lượng cao hơn TLTK 
tiếng Việt (khuyến cáo với những con số rõ ràng hơn về liều thuốc...)



CẢNH GIÁC THÔNG TIN

TRÍCH DẪN TLTK RÕ RÀNG

NÊN TỰ XÂY DỰNG CHO BẢN THÂN MỘT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT
Loại hình 

thông tin

Tên

Năm 

xuất 

bản

Hình thức tài liệu

Sách giấy Ebook Online

1
Thông tin 

chung

Martindale: The Complete 

Drug Reference 

2009 x

2 AHFS drug information 2011 x

3

4

5



THANK YOU!


