
BỆNH VIỆN NHÂN ÁI 

KHOA DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC THUỐC  NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU 

(LASA- Look Alike, Sound Alike) 

Căn cứ Danh mục thuốc Bệnh viện năm 2021 của Bệnh viện Nhân Ái; 

Nhằm cảnh báo cho các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cũng như nhân viên y tế khác 

tăng cường cảnh giác, lưu ý khi kê đơn, sử dụng, cấp phát các thuốc có khả năng bị nhầm 

lẫn với nhau do nhìn giống nhau hoặc đọc giống nhau, giảm thiểu nguy cơ sai sót 

thuốc.Chống nhầm lẫn khi kê đơn, sử dụng, bảo quản thuốc tủ trực. 

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, tránh nhầm lẫn và đáp ứng 

sự hài lòng của người bệnh, nay Khoa Dược xây dựng Danh mục các thuốc  nhìn giống 

nhau, đọc giống nhau dễ bị nhầm lẫn trong quá trình sử dụng, điều trị để các Bác sĩ cũng 

như các nhân viên y tế biết và lưu ý khi sử dụng thuốc. 

1. Trách nhiệm của thủ kho: 

- Sắp xếp các thuốc LASA tại các vị trí xa nhau. 

- Đặt/dán nhãn cảnh báo cao tại nơi lưu trữ hoặc trực tiếp trên vỏ hộp. 

- Thực hiện tốt nguyên tắc kiểm tra, đối chiếu để tránh nhầm lẫn trong quá trình 

cấp phát cho điều dưỡng hành chính. 

- Thông tin cho bác sĩ, dược sĩ lâm sàng, hội đồng thuốc và điều trị danh sách 

thuốc đọc viết gần giống nhau để tránh nhầm lẫn trong thao tác kê đơn. 

- Định kỳ rà soát thuốc thực tế tại bệnh viện để cập nhật danh mục kịp thời.  

2. Trách nhiệm của bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên y tế khác: 

- Kiểm tra, đối chiếu cẩn thận trước khi thực hiện y lệnh cho bệnh nhân (tiêm, 

truyền, phát thuốc cho bệnh nhân). 

- Thực hiện 5 đúng khi sử dụng thuốc. 

- Ghi rõ ràng tên thuốc, tránh kê đơn bằng lời nói ở mức độ tối đa. 

- Sắp xếp xa nhau tại các tủ thuốc trực. 

- Ghi y lệnh rõ ràng trong hồ sơ bệnh án tránh nhầm lẫn. 

Các thuốc hiện nay ở Bệnh viện Nhân Ái có nguy cơ nhầm lẫn khi sử dụng 

được tổng hợp danh sách như sau: 

 Danh mục các thuốc đọc giống nhau, nhìn khác nhau. 

 Danh mục các thuốc nhìn gần giống nhau, đọc khác nhau. 

 Danh mục các thuốc đọc gần giống nhau, nhìn khác nhau. 



Danh mục này sẽ được cập nhật, bổ sung trong quá trình sử dụng. Đề nghị các 

khoa, phòng lưu ý thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm tra, đối chiếu để tránh nhầm lẫn khi 

cấp phát, sử dụng thuốc. 

Danh mục đính kèm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU 

(LASA –Look Alike, Sound Alike) 

STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

A 

ĐỌC GIỐNG NHAU, NHÌN KHÁC NHAU 

Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Thực hiện 3 tra, 5 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. 

1 

 

Metronidazol 500mg/100ml             Metronidazol 500mg 

Giống nhau: 

-Hoạt chất 

-Hàm lượng 

 

Khác nhau: 

 -Đường dùng 

 -Công ty sản 

xuất 

2 

 

 

 

Metronidazol 500mg/100ml            Metronidazol 250mg 

Giống nhau: 

-Hoạt chất 

 

Khác nhau: 

 -Đường dùng 

 -Công ty sản 

xuất  

-Hàm lượng 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

3 

 

Kali clorid 500mg/5ml              Kali clorid 500mg 

Giống nhau: 

-Hoạt chất 

-Hàm lượng 

 

Khác nhau: 

 -Đường dùng 

 -Công ty sản 

xuất 

B 

THUỐC NHÌN GẦN GIỐNG NHAU, ĐỌC KHÁC NHAU 

Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Thực hiện 3 tra, 5 đối khi 

cấp phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh, khi thực hiện y lệnh. 

1 

 

 

Kali Clorid Kabi 10%         Nước cất 10ml 

(Kali Clorid 1g/10ml)          (Nước cất 10ml) 

 

Giống nhau: 

-Cùng dạng 

đóng gói là ống 

thủy tinh trong, 

không màu, hình 

dạng ống gần 

giống nhau, 

dung dịch trong 

không màu. 

-Màu chữ trên 

nhãn lọ thuốc. 

 

Khác nhau: 

- Hoạt chất 

- Nhà sản xuất 

 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

2 

 

Morphin hydrochlorid     Adrenaline 1mg/1ml         

 10mg/1ml      

Giống nhau: 

-Ống thủy tinh 

trong suốt, 

màu nâu nhạt, 

tên thuốc in 

màu đen. 

 

Khác nhau: 

-Morphin 

Hydrochlorid đầu 

bẻ chấm trắng. 

- Adrenalin đầu 

bẻ chấm xanh. 

3 

 

 

NaCl 3% 100ml     NaCl0,9% 100ml    Glucose 5% 100ml 

Giống nhau: 

- Chai nhựa 

truyền dịch 

100ml. 

- Cùng hãng sản 

xuất. 

Khác nhau: 

- Natri Clorid 3%  

100ml viền nhãn 

màu tím. 

- Natri Clorid 

0,9% 100ml viền 

nhãn màu xanh 

da trời. 

-Glucose 5% 

100ml viền nhãn 

màu xanh lá. 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

4 

 

    G-5% 500ml                            G-10% 500ml 

(Glucose 5% 500ml)               (Glucose 10% 500ml) 

Giống nhau: 

-Chai nhựa trong 

suốt, nắp 2 cổng, 

nhãn thuốc viền 

trắng nền xanh, 

tên thuốc in màu 

trắng, kí hiệu 

thuốc in màu 

xanh trên nền 

trắng (G-5/G-10). 

-Hãng sản xuất. 

 

5 

 

 

BFS-Hyoscin                                    BFS- Naloxone 

(Hyoscin–N-Butylbromide 20mg/ml) (Naloxone 0,4mg/ml) 

 

Giống nhau: 

-Nhà sản xuất 

-Ống nhựa 1ml 

được đựng trong 

bao bì màu bạc 

giống nhau. 

 

Khác nhau: 

-Hoạt chất 

-Màu nhãn 

-Hàm lượng 

 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

6 

 

  Atisolu 40inj                           A.T Hydrocortisone 

(Methylprednisolone 40mg)         (Hydrocortison 100mg) 

Giống nhau: 

-Nhà sản xuất. 

-Nắp lọ màu 

giống nhau 

-Giống hình dáng 

lọ, thủy tinh màu 

trắng. 

 

Khác nhau: 

-Hoạt chất 

-Hàm lượng 

 

7 

 

            

            Enalapril                                      Kavasdin 5 

       (Enalapril 5mg)                             (Amlodipin 5mg) 

 

Giống nhau: 

-Công ty sản 

xuất. 

-Hình dạng vỉ 

thuốc giống 

nhau, hình dạng 

và màu viên 

giống nhau. 

-Hàm lượng 

 

Khác nhau: 

- Hoạt chất 

 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

8 

 

 Sernal -4                             Hayex 

         (Risperidon 4mg)                  (Bambuterol HCl 10mg)  

 

Giống nhau: 

-Công ty sản 

xuất. 

-Hình dạng vỉ 

thuốc giống 

nhau, hình dạng 

và màu viên 

giống nhau. 

 

Khác nhau: 

-Hoạt chất 

-Hàm lượng. 

9 

  

       Franilax                         Bicebid 200 

(Spironolactone 50mg +          (Cefixime 200mg) 

Furosemide 20mg) 

Giống nhau: 

-Hình dạng và 

màu viên giống 

nhau. 

 

Khác nhau: 

-Công ty sản xuất 

-Hoạt chất  

-Hàm lượng. 

-Kích thước vỉ 

thuốc. 

 

 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

10 

 

      Agiclovir 800                     Cotrimxazon 960 

(Acyclovir 800mg)          (Sulfamethoxazol 800mg +    

                                             Trimethoprim 160mg) 

Giống nhau: 

-Hình dạng vỉ 

thuốc giống 

nhau, hình dạng 

và màu viên 

giống nhau. 

 

Khác nhau:  

-Công ty sản 

xuất. 

-Hoạt chất  

-Hàm lượng. 

 

11 

 

Risperidone    Zapnex 10mg    Tegrucil-1        Dalekine 

Giống nhau: 

-Hình dạng và 

màu viên giống 

nhau, viên nén 

tròn bao phim. 

 

Khác nhau: 

-Công ty sản xuất 

-Kích thước vỉ 

thuốc  

-Hoạt chất 

-Hàm lượng. 

 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

C  

ĐỌC GẦN GIỐNG NHAU, NHÌN KHÁC NHAU 

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, 5 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. 

1 

 

amiPAREN-10 500ml       amiNOLEBAN 500ml 

 

Giống nhau: 

-Công ty sản xuất 

-Cùng thể tích 

 

-Khác hoạt chất 

2 

 

     biRESORT 10                        A.T biSOPROLOL 2.5 

(Isosorbide dinitrate 10mg)             (Bisoprolol 2,5mg) 

Khác nhau: 

 -Nhà sản xuất 

 -Hàm lượng 

 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

3 

 

doPAmin                                   doBUTAmin –BFS 

(Dopamin hydrochlorid 40mg/ml) (Dobutamin 250mg/5ml) 

Khác nhau: 

 -Nhà sản xuất 

 -Hàm lượng 

4 

 

    Pyme Flucan                                        IbisaoL 

(fluCONAZOLE 150mg)                 (itraCONAZOLE 100mg)   

Khác nhau: 

- Nhà sản xuất 

- Hàm lượng 



STT Hình ảnh/ Tên thuốc Lưu ý 

5 

 

       ASPIrin 81                                ALVErin 

(Acetylsalicylic acid 81mg)        (Alverin citrat 40mg) 

-Giống màu sắc 

viên thuốc 

Khác nhau: 

-Công ty sản 

xuất. 

-Hoạt chất 

-Hàm lượng. 

 

 

 AMIKAcin 500mg/2ml         KANAMIcin 1g/5ml 

(Vinphacin 500mg/2ml) 

Khác nhau: 

-Công ty sản 

xuất. 

-Hoạt chất  

-Hàm lượng. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


