
HƯỚNG DẪN TRA CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC 
TRÊN TRANG DRUGS.COM (https://www.drugs.com) 

 

Dùng cho Dược sỹ, Y, Bác sỹ tra cứu nhanh tương tác thuốc khi phối hợp hoặc đã phối hợp 

xem có tương tác nào cần tránh hợp hay không. 

Phân loại tương tác thuốc 

Chính Có ý nghĩa lâm sàng cao. Tránh kết hợp, nguy cơ tương tác lớn hơn lợi ích 

Vừa phải Có ý nghĩa lâm sàng đáng kể. Thông thường tránh phối hợp, chỉ phối hợp trong 

trường hợp đặc biệt. 

Diễn viên 

phụ 

Có ý nghĩa lâm sàng đáng kể. Giảm thiểu rủi ro. Đánh giá rủi ro và xem xét 

một loại thuốc thay thế, thực hiện các bước để phá vỡ nguy cơ tương tác và/hoặc lâp 

kế hoạch theo dõi. 

Bước 1: Bạn vào trang: Drugs.com   → chọn dịch( google sẽ dịch trang tiếng anh sang trang 

tiếng việt). (hoặc trang drug interaction chọn drug interaction checker chọn chấp nhận và tiếp tục 

kiểm tra các tương tác) 

Bước 2: Nhập tên các thuốc (đúng chính tả) vào ô 

Drug name Add/thêm vào 

Bước 3: Ấn enter và làm lại với các thuốc bạn muốn kiểm tra tương tác. 

Bước 4: Ấn vào  

Kiểm tra tương tác/ check for interactions 

Màn hình sẽ hiện lên các cặp tương tác và mức độ tương tác giữa thuốc – thuốc; thuốc – 

thức ăn/đồ uống. 

Nếu bạn phát hiện chưa nhập hết tên thuốc hoặc muốn thêm thuốc vào nữa thì ấn vào  

→ nhập tên thuốc  

Drug name Add/thêm 

Bước 4: Phía trên các cặp tương tác có dòng chữ: Khách hàng / Chuyên nghiêp.  Phía dưới 

có dòng chữ chuyển sang dữ liệu chuyên nghiệp, bạn nhấp vào chữ CHUYÊN NGHIỆP ( phần 

này dành cho cán bộ y tế) 

Làm lại: Chọn remove all/xóa tất cả và tiến hành từ đầu. 

Nếu bạn muốn lưu để lần sau kiểm tra 

Ấn save/lưu → đăng ký → nhập địa chỉ email → username/tên người dùng → password → 

chọn độ tuổi → xác minh chống spam →  tôi chấp nhận điều khoản sử dụng và chính sách bảo 

mật của Drug.com 

Lần kế tiếp chỉ cần nhập bằng tài khoản là có thể truy nhập và xem nhanh nhưng tương tác 

tra cứu trước đó (có thể dùng trên điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy tính để bàn có kết nối 

internet). 

Thêm add/ loại bỏ remove 

drugs 

https://www.drugs.com/


Ngoài ra còn có thể tham khảo một số trang web như: www.stabilis.org check các tương tác 

của thuốc tiêm truyền; Hệ thống y khoa Phước An phiên bản tiếng việt cũng có thể check tương 

tác thuốc. 

Chúc các anh, chị và các bạn thành công./. 

                              Bình phước, 08/8/2017 

 

Ds. Nguyễn Cao Cường - Khoa dược  

http://www.stabilis.org/

