
Căn cứ danh mục thuốc sử dụng của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn năm 2022 

Để tránh tình trạng nhầm lẫn khi nhập máy, kê đơn, cấp phát những thuốc có hình 

dạng giống nhau và có cách phát âm tương tự nhau. 

Để đảm bảo sử dụng an toàn, hợp lý, hiệu quả thuốc và đáp ứng nhu cầu sử dụng 

của bệnh nhân, Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ban hành danh 

mục LASA ( Look alike, sound alike) năm 2022, danh mục được cập nhật, bổ sung trong 

quá trình sử dụng. Đề nghị quý bác sĩ và nhân viên y tế lưu ý nhằm tối ưu hóa việc sử 

dụng và cấp phát thuốc, tránh các sai sót, nhầm lẫn không mong muốn.  

 Danh mục thuốc LASA (Look Alike – Sound Alike) là danh mục thuốc nhìn giống 

nhau, đọc giống nhau. Có 3 loại LASA như sau:  

- Thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau ( Look alike, sound alike): Thuốc có 

bao bì trực tiếp hoặc gián tiếp tương tự nhau và có cách đọc hoặc cách viết tương 

tự nhau.  

 Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Thực hiện 3 tra, 3 

đối khi cấp phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh. Kê 

đơn các thuốc LASA ghi chữ rõ ràng (đặc biệt là nồng độ/hàm lượng, hoạt 

chất, đường dùng, chẩn đoán…) để tránh nhầm lẫn. Dán nhãn phụ nếu cần 

thiết giúp cho dễ dàng phân biệt thuốc.  

- Thuốc đọc giống nhau, nhìn khác nhau (Sound alike): Là thuốc có tên phát 

âm tương tự nhau hay có cách viết  tương tự nhau. Dễ bị nhầm lẫn trong quá 

trình lưu trữ, kê đơn, cấp phát, giao nhận và sử dụng thuốc cho bệnh nhân. 

 Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Sử dụng chữ 

TALLMAN để phân biệt các thuốc LASA. Thực hiện 3 tra, 3 đối khi cấp 

phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh. Kê đơn các thuốc 

LASA ghi chữ rõ ràng (tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, đường dùng, chẩn 

đoán…) để tránh nhầm lẫn. 

- Thuốc nhìn giống nhau, đọc khác nhau (Look alike): Thuốc được đóng gói 

trong bao bì trực tiếp (vỉ, viên, ống, lọ, chai, túi) hoặc bao bì gián tiếp (thùng, 

hộp) tương tự nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì. 



 Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Thực hiện 3 tra, 3 

đối khi cấp phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh, khi 

thực hiện y lệnh.  

 Trân trọng./. 
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