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LỊCH SỬ CỦA CÁC HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LOÉT 
DO STRESS (SUP)

• SUP (Stress Ulcer Prophylaxis): Dự phòng loét đường tiêu hóa trên do stress.

• Năm 1999 Hội Dược sĩ bệnh viện Hoa kỳ (ASHP) đã giới thiệu hướng dẫn
đầu tiên về dự phòng loét do stress ở bệnh nhân nặng trong đó hướng dẫn sử
dụng các thuốc kháng thụ thể H2 của histamin (H2RA), sulcralfat và
omeprazol cho một số bệnh nhân nặng có các nguy cơ cao loét dạ dày tá
tràng
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-Hiệp hội các nhà dược sĩ Mỹ
về các vấn đề liên quan tới
dược phẩm trong điều trị
thành lập 1990

-Tập hợp các NC từ 1966-
1997 để đưa ra Hướng dẫn
điều trị dự phòng loét do 
stress
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ASHP Therapeutic Guidelines on Stress Ulcer Prophylaxis; Vol 56 Feb 15 1999 Am J Health-Syst Pharm



NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VỀ NGUY CƠ XHTH GIỮA CÓ VÀ 
KHÔNG “SUP”
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NC phân tích tổng hợp:
H2-RA; sucralfat và không dự

phòng
-Outcome: XHTHóa
-OR nguy cơ: 0,12- 0,32- 0,95
-H2-RA  kháng acid: 0,86 

ASHP Therapeutic Guidelines on Stress Ulcer Prophylaxis; Vol 56 Feb 15 1999 Am J Health-Syst Pharm



Các BN nặng có nguy cơ cần ĐT dự 

phòng (Độ mạnh bằng cứ mức A;B)

BN tại khoa HS nội, ngoại, hô hấp có:

-CTSN glasgow<10

-Bỏng nặng diện tích >35%

-Đa chấn thương với ISS≥ 16

-Suy gan

-Có 2 trong các tiêu chuẩn: 

+Nkhuẩn; + Nằm ICU>1 tuần;        

+ĐT corticosteroid 

+ Có XHTH trong vòng 6 ngày
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ASHP Therapeutic Guidelines on Stress Ulcer Prophylaxis; Vol 56 Feb 15 1999 Am J Health-Syst Pharm



Khuyến cáo 
-Không chỉ định cho BN ngoài ICU
-Một số tác dụng không mong muốn: viêm 
phổi, viêm gan, độc CNS, tim mạch….
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ASHP Therapeutic Guidelines on Stress Ulcer Prophylaxis; Vol 56 Feb 15 1999 Am J Health-Syst Pharm



TỪ 1998-2018: NHIỀU HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG TRONG 
BỆNH VIỆN, CHO CHUYÊN NGÀNH  

octo ber 2007 vol 4 no 10
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TỪ 1998-2018: NHIỀU HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG CẤP BỆNH 
VIỆN, CHUYÊN NGÀNH LẺ TẺ 

Ann Intern Med. 2010;152:101-113.

Osman et al. Annals of Intensive Care 2012, 2:46
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Dan Med J 2014;61(3):C4811

California- November 2013
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1999-2013: chọn lọc 7 HD 
thực hành LS trong số 600 

báo cáo  đưa ra được
KHUYẾN CÁO

PLOS ONE May 6, 2016 Đánh giá về chất lượng của

các hướng dẫn thực hành LS 

dự phòng loét/stress
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2017: Phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên
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“Chất lượng chứng cứ” trung bình: PPIs có tác

dụng SUP  tốt nhất (XHTH nặng), có làm 

nguy cơ viêm phổi  cân bằng lợi ích/nguy cơ



Kết quả dự phòng

XHTH nặng (CIB) và

viêm phổi thấy: 

PPIs là thuốc có tác

dụng nhất trong dự

phòng XHTH nặng 

(1,6% với không

SUP) có tỷ lệ viêm

phổi 3% với không 

SUP
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2016-2108: Nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên đa trung tâm ICU, 

mù đôi cho 3350 BN ICU có nguy cơ XHTH: PPIs và nước muối 

NaCl 0,9%, dự phòng bắt đầu 24h đầu, TD 90 ngày TV

• Các BN áp dụng: sốc; TKNT, RLĐM; Độ 
nặng SAPS II, tiền sử bệnh nền như nhau 

• 2.5% BN SUP bằng PPIs có XHTH nặng, 
4,2% BN không SUP có XHTH nặng

• Outcome tử vong 90 ngày không khác biệt 
rõ rệt

KHUYẾN CÁO: SUP LÀM  NGUY CƠ 
XHTH NẶNG

1.Stress ulcer prophylaxis with a proton pump inhibitor versus placebo in critically ill patients (SUP-ICU trial): study protocol for a 

randomised controlled trial. Krag et al. Trials (2016) 17:205.

2. Pantoprazole in Patients at Risk for Gastrointestinal Bleeding in the ICU. M. Krag, S. Marker, A. Perner, J. N Engl J Med 

2018;379:2199-208



Bồ Đào Nha: ICU 2019

• Statement 1: PPIs được chỉ định thuyết phục nhằm ức chế giảm tiết acid dạ dày 
(Khuyến cao mạnh và bằng chứng trung bình)

• Statement 2: Điều trị SUP dựa vào phân loại 2 nhóm nguy cơ chính, nguy cơ tối 
thiểu (khuyến cáo mạnh và bằng chứng yếu)

• Statement 3: PPIs được chỉ định ĐT SUP (khuyến cáo mạnh và bằng chứng yếu)

• Statement 4: không khuyến cáo lựa chọn loại PPIs cụ thể

• Statement 5: SUP với H2-RA nếu có nhiễm trùng do Clostridium difficile (khuyến 
cáo yếu và bằng chứng yếu)

• Statement 6: dừng thuốc SUP khi nguy cơ không còn và dinh dưỡng tiêu hóa 
(khuyến cáo yếu và bằng chứng yếu)
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Rev Bras Ter Intensiva. 2019;31(1):5-14



Việt nam theo thông tư 30/2018/TT-BYT 

“Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với các thuốc hóa dược”

❑ Đòi hỏi phải có một hướng dẫn thống nhất về điều

trị dự phòng loét đường tiêu hóa do stress 
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CÁC ĐỊNH NGHĨA

❑Theo các NC*

Loét do stress bắt đầu có nguy cơ xuất hiện sau khi nhập khoa ICU từ 1-2 ngày ở 
hầu hết các BN. Từ 76% đến100% có bằng chứng nội soi cho thấy xuất hiện loét 
do stress (tùy theo NC) 

❑Loét do stress là những tổn thương cấp tính ở bề mặt n.mạc ống tiêu hóa trên 
xảy ra đối với những BN mắc bệnh nặng, có nhiều yếu tố nguy cơ dễ làm xuất 
hiện loét. 

• XHTH từ tổn thương loét do stress là XHTH thứ phát (nosocominal bleeding)
có thể tới 25% theo 1 số NC

• Dự phòng XHTH từ tổn thương loét/stress là dự phòng loét/stress.  
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CÁC ĐỊNH NGHĨA

❑Loét do stress chia thành 4 thể sau:

−Loét stress không triệu chứng: loét không có xuất huyết (nôn, đi ngoài)

−Thể loét có kèm theo xuất huyết thể ẩn với test FOBT hoặc FIT dương tính, cho

thấy có máu trong phân.

−Loét kèm theo chảy máu rõ ràng: dịch hút DD và hoặc phân có máu, màu đen như 

bã cà phê.

−Loét stress có XHTH nặng, có tr/ch lâm sàng: XHTH gây ảnh hưởng HĐộng, HA 

tthu  trên 20mmHg trong 24h hoặc sau chảy máu, hoặc  HA tư thế (M  thêm

20 lần, HA  10 mmHg) hoặc cần phải truyền máu hoặc phải can thiệp thủ thuật, 

PThuật. Một số BN nặng có biến chứng sốc cần phải ĐT hỗ trợ thuốc vận mạch,

phải truyền máu hoặc can thiệp PThuật. 
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TỔN THƯƠNG LOÉT/STRESS TRÊN NỘI SOI TIÊU HÓA 
TRÊN

•Khởi đầu: loét do stress qua NS tiêu hóa trên là những 
t.thương đốm trợt ăn mòn XHuyết dưới nội mô niêm mạc

•Có thể tiến triển thành vết trợt loét trên bề mặt, nặng sẽ 
tiến triển thành ổ loét thực sự.

•Loét dạ dày/stress gồm 2 loại: 

– Những tổn thương do stress lan trên bề mặt n.mạc: cấp 
tính, ăn mòn, viêm trợt ‘Stress-related mucosal damage 
SRMD”

– Những vết loét sâu dưới n.mạc thường ở thân vị và đáy vị
gây chảy máu a: Tổn thương viêm trợt dạ dày; 

b: Loét chảy máu môn vị

Stress ulceration: prevalence, pathology and association with adverse outcomes
Mark P Plummer, Annika Reintam Blaser, Adam M Deane et al. Critical Care 2014, 18:213
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SINH BỆNH HỌC

❑Do nhiều yếu tố phức tạp, chưa được giải thích một cách đầy đủ

❑Loét stress: mất cân bằng yếu tố bảo vệ n.mạc và SX nhiều axit dạ dày

-Yếu tố bảo vệ thay đổi bao gồm:

+Giảm các SLượng TB biểu mô bảo vệ n.mạc dạ dày

+  tiết ra chất nhày và bicarbonat. 

+  gi/phóng các chất trung gian gây viêm: gồm các chất ch/h acid arachidonic, các 

cytokine  gây xói mòn n.mạc, ± tiến triển thành các ổ loét và XHTH

-Các y/tố tấn công như:

+ tiết acid dịch vị do KTh SX gastrin từ TBào thành và pepsin gây loét, XHDD

+Stress gây  giải phóng các chất trung gian gây viêm (chất ch/hóa acid arachidonic, các 

cytokin  gây xói mòn n.mạc ± thành các ổ loét và XHTH

+ tưới máu tạng nhu động DD, chậm q/trình loại bỏ các chất tính acid khỏi DD

+Kéo dài th/gian tiếp xúc n/m dạ dày- các chất gây viêm ổ loét
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Cơ chế gây 
tổn thương  
nm dd do 

stress

-Tổn thương  
nm do  tưới 
máu

-Tăng oxidative 
stress

-Giảm NO

-Tăng ET1

-Giảm tưới máu 
nm ddày

Yếu tố bảo 

vệ

Niêm mạc 

dạ dày

Stress - Induced Ulcer Bleeding in Critically  Ill Patients;  Tauseef Ali; Richard F. Harty; Gastroenterol Clin N Am 38 (2009) 245–265
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ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ BỆNH CỦA LỚP NIÊM MẠC DẠ DÀY TÁ 
TRÀNG

❑Mạng lưới bảo vệ nm dạ dày:

-TB biểu mô nm dạ dày luôn được tái
tạo không ngừng

-Vai trò của tuần hoàn dưới niêm mạc: 
cung cấp oxy, SX NO và Prostaglandin 
gây dãn mạch

-DD là CQ duy nhất SX acid, MT acid 
giúp tiêu hóa thức ăn và loại bỏ 1 số tác
nhân gây bệnh

-Bình thường dưới ảnh hưởng của
hormon TK, TB thành tiết HCl duy trì
lòng ống tiêu hóa với pH 2

Prophylaxis against Upper Gastrointestinal Bleeding in Hospitalized Patients;  
Deborah Cook, Gordon Guyatt; N Engl J Med 2018;378:2506-16.
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ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ BỆNH CỦA LỚP NIÊM MẠC DẠ 
DÀY TÁ TRÀNG

• pH 2 nhanh chóng được tổ chức phân hủy, PG và NO giúp bảo vệ lớp nm và biểu 
mô dạ dày

• Bình thường dòng máu cung cấp oxy, HCO3 và loại bỏ bằng khuếch tán ion H+ từ 
lòng ống vào lớp niêm mạc dd

• Các sensor nhận cảm pH sẽ điều hoàn cân bằng bằng cách tăng giảm SX gastrin và 
loại bỏ acid dịch vị giúp cho pH ổn định và không sinh loét

• Với các BN nặng: SIRS quá mức,  tưới máu lách, rối loạn vi tuần hoàn (sốc, tụt 
HA, CO thấp…) gây ra: giảm tưới máu nm dd, làm pH trong lớp nm thấp (7) 

 Gây mất kiểm soát acid dịch vị, mất tính nguyên vẹn của nm dạ dày
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TB biểu mô bề mặt dd tiết 

ra các chất bảo vệ nmạc

BN NẶNG ICU

-Yếu tố viêm SIRS quá mức 

- tưới máu lách và RL vi tuần 

hoàn (sốc), CO thấp

-CThương nặng

 tưới máu ddày, pH nội 

mạc dd , tăng acid dd

Mất tính toàn vẹn nm dd: 

mất KSoát dịch vị, tổng hợp 

gastrin bảo vệ dd

Phá vỡ hàng rào bảo vệ

nmạc ddày là y/tố quan 

trọng nhất trong SBH

3/11/2020



2005

FEBRUARY 2015 | VOLUME 12
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SINH BỆNH HỌCLOÉT TIÊU HÓA DO STRESS
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CHỨNG CỨ CHO HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LOÉT DO STRESS

-Các xuất bản gần đây
-Nghiên cứu tổng hợp, đa trung tâm
-Đồng thuận cao, chứng cứ mạnh 

Rev Bras Ter Intensiva. 2019;31(1):5-14

SUP guidelines Bồ Đào Nha
-Hội ICU

-Hội tiêu hóa

-Trung tâm y học dựa trên bằng chứng

-Khoa dược

-Hội dược sỹ

Đưa ra được 6 khuyến nghị và lược đồ 

điều trị dự phòng loét do stress
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HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LOÉT DO STRESS BỒ ĐÀO 
NHA 2019

Khuyến nghị 1: BN có chỉ định dùng thuốc ức chế

tiết dịch vị để dự phòng loét/stress, bắt đầu bằng PPIs
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HD DỰ PHÒNG LOÉT DO STRESS BỒ ĐÀO NHA 2019

Khuyến nghị 2: điều trị dự phòng loét 
do stress hơn là không điều trị 

Chỉ định SUP:

-Có 1 yếu tố nguy cơ chính

-Hoặc có 2 yếu tố nguy cơ thấp
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HD DỰ PHÒNG LOÉT DO STRESS BỒ ĐÀO NHA 2019

Khuyến nghị 3: ĐT thuốc PPIs để điều trị SUP

Khuyến nghị 4: Không khuyến nghị thuốc PPIs cụ thể nào
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HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LOÉT DO STRESS BỒ ĐÀO 
NHA 2019

Khuyến nghị 5: SUP bằng H2-RBs nếu bệnh nhân 

có nhiễm C.Difficil

Khuyến nghị 6: dừng thuốc SUP nếu bệnh nhân hết yếu tố

nguy cơ và ăn qua đường tiêu hóa
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Khuyến nghị nhanh về dự phòng XH dạ dày hành tá tràng cho 
BN ICU

Between the MAGIC group (http://magicproject.org/) and The BMJ

MAGIC: Making Grade the Irresistible Choice: tổ chức NC và hướng dẫn y học chứng cứ, đưa ra các hướng dẫn 
y khoa
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1. Khái niệm: nhóm BN ICU nguy cơ cao (>4% XHTH) và nhóm nguy cơ thấp (<4% 

XHTH LS nặng)

2. Cả PPIs và H2-RA đều có thể dự phòng

3. Nhưng khuyến cáo PPIs  nguy cơ XHTH hơn là H2-RA Đặc biệt nhóm nguy cơ 

rất cao (4-8% XHTH) (R yếu) không dùng sucralfat (R mạnh)

4. PPIs và H2-RA không ảnh hưởng tới tiên lượng TV và tỷ lệ nhiễm Clostridium 

difficile (QoE trung bình)

5. Nhóm nguy cơ rất cao XHTH: SUP bằng PPIs, nhóm nguy cơ thấp hoặc trung 

bình, SUP bằng H2-RA 



• 1 NC tổng quan lớn phân tích từ 72 NC thử nghiệm ngẫu nhiên và điều 
trị dự phòng cho 12 660 BN ĐTrị tại các đơn ICU

• Một hệ thống NC thử nghiệm SUP-ICU xem xét và phân tích hiệu quả 
trên các nhóm BN có nguy cơ loét/XHTH do stress so sánh PPI, H2RA 
và sucralfate, với nhau và so sánh với điều trị giả dược 

• Các khuyến nghị tóm tắt sau NC tổng quan này đã được đưa ra hướng 
dẫn

Nguồn gốc việc đưa ra khuyến nghị nhanh

trong điều trị dự phòng loét/XHTH do stress ở bệnh năng 

ICU
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2020 NC tổng quan 
phân tích từ tập hợp
hệ thống các NC
Hiệu quả  an toàn của
SUP BMJ 2020;368:l6744

KẾT QUẢ

-Cả PPIs và H2RAs đều làm nguy cơ

XHTH ở nhóm nguy cơ cao nhất

3,3% và NC cao 2,3%

-Cả PPIs và H2RAs đều làm tăng NC 

viêm phổi 5% và 3,4%

-NC nhiễm C.Difficil: hiếm

-SUP không làm ảnh hưởng tới thgian

nằm ICU, nằm viện và thở máy
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Zhikang Ye, Annika Reintam Blaser; Lyubov Lytvyn. Gastrointestinal bleeding prophylaxis for critically ill patients: a clinical practice guideline;  
BMJ 2020;368:l6722

3/11/2020

Phân tầng 

nguy cơ 

với tỷ lệ 

XHTH do 

stress ICU



Khuyến nghị nhanh về dự phòng XH dạ dày hành tá 
tràng cho BN ICU

Khuyến nghị điều trị dựa vào các khuyến cáo của 1 số hiệp hội

-SCCM và ESCM 2016L hội HSCC và HSCC Châu âu

-Hội Gây mê hồi sức  Hội hồi sức Đan mạch 2019

-Hội phẫu thuật chấn thương miền đông 2008
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Dự phòng chảy máu 
dạ dày, tá tràng do 
stress đối với BN 

nặng

-Gợi ý PPIs là lựa 
chọn 1st

-H2-RA chỉ định được

-Không sử dụng 
sucralfate
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-PPIs giảm nguy cơ chảy máu dạ dày, tá tràng với BN nặng hơn là H2-RA
-So sánh trên tỷ lệ tử vong giữa PPIs  H2-RA: không khác biệt rõ
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Về biến chứng viêm phổi và nhiễm Clostridium difficil không có 
khác biệt giữa điều trị 2 loại thuốc trên
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HƯỚNG DẪN DỰ PHÒNG LOÉT TIÊU HÓA DO STRESS*
(Hội HSCC  Hội Khoa học Tiêu hóa Việt nam)

*Nhóm có yếu tố nguy cơ cao gây loét do stress

-Bệnh nhân có thông khí nhân tạo trên 48 giờ

-BN nặng với APACHE II ≥ 8 điểm, kém dung nạp với dinh dưỡng tiêu hóa

-Trong bệnh cảnh bệnh nặng có rối loạn đông máu với tiểu cầu dưới 50000/ml 
hoặc  INR > 1,5 hoặc aPTT B/C > 2 lần, hoặc thời gian prothrombin > 20 giây 
trong vòng 6 tháng
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YẾU TỐ NGUY CƠ CAO GÂY LOÉT TIÊU HÓA DO 
STRESS

-Chấn thương sọ não (Glasgow ≤ 8điểm, chấn thương tủy sống

-Bỏng với diện tích trên 35%

-Có  từ 2 yếu tố nguy cơ nhóm sau:

• Nhiễm khuẩn với điểm SOFA ≥2 

• HC sốc: thuốc vận mạch, lactat ≥4mmol/l, HAtb<70

• STC cấp/mạn được ĐT lọc máu cấp cứu, LMLT

• Suy gan mạn, TS xơ gan,  giãn TM TQ, hoặc HC não gan 

• Đang ĐT glucocorticoide (≥ 250mg hydrocortisone/ngày hoặc tương đương)

• Đa chấn thương 
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ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG LOÉT DO STRESS: nguyên tắc

- Các thuốc nhóm ƯC bơm proton và các thuốc kháng thụ thể H2 histamin đều 
làm  nguy cơ XHTH nặng ở các BN có tổn thương loét do stress. 

- Thuốc nhóm PPIs theo các NC được ưu tiên lựa chọn hơn thuốc nhóm H2RA 
trong ĐT dự phòng loét, XHTH do stress ở nhóm BN có nguy cơ cao và có tác 
dụng  tỷ lệ XHTH nặng do stress hơn là các thuốc H2RA

- BN nghi ngờ hoặc có CĐ (+)NKhiễm khuẩn Cl.ifficile nên chọn H2RA

- Các PPIs  H2RA đều  liên quan đến gia  VPhổi nhưng tỷ lệ nguy rất thấp

- BN đang có CCĐ hoặc không dung nạp với dinh dưỡng EN nên chỉ định thuốc 
ĐT SUP tiêm TM.

- BN dung nạp tốt dinh dưỡng tiêu hóa dùng thuốc uống .
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LIỀU DÙNG- ĐƯỜNG DÙNG

❑ Thể loét do stress gây xuất huyết tiêu hóa cao (thể 2,3,4)

• Thuốc PPI (ống pantoprazole 40 mg, lansoprazole 30mg, omeprazol 40 mg, 
esomeprazole 40 mg, rabeprazole 20 mg)

• Tiêm TM liều đầu tiên 1 ống, duy trì truyền TM 8 mg/giờ hết XHTH LS và HĐ ổn 
định  chuyển tiêm TM 1-2 lần: 6h  21h

• Chuyển 1-2 viên/ngày khi hết tr/ch XHTH và dung nạp DD tiêu hóa.

• Hoặc H2RBs: tiêm famotidin 20 mg mỗi 12h hoặc ranitidine 50 mg mỗi 6-8h. Tiếp 
theo duy trì truyền TM liên tục

❑ ĐT dự phòng loét đường tiêu hóa do stress: nhóm NCơ cao

• Thuốc PPI (omeprazol ống 40mg hoặc lansoprazol ống 30mg). Với omeprazol tiêm
TM 40mg ngày 1-2 lần.

• Hoặc H2RBs (ranitidin): tiêm TM 50 mg x 2-3 lần/ngày
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LIỀU DÙNG- ĐƯỜNG DÙNG

❑ĐT dự phòng nhóm BN có nguy cơ cao loét tiêu hóa do stress nằm viện: 

• Thuốc PPI tiêm TM 3-5 ngày đầu x 2 ống/ngày sau đó 1 ống/ngày  

• ĐT dự phòng loét chưa gây XHTH và dung nạp đường tiêu hóa tốt: Uống các 

thuốc nhóm PPI hoặc các thuốc H2RA.

• BN không có XHTH nhưng không dung nạp với dinh dưỡng đường tiêu hóa cần 

theo dõi và xem xét sử dụng thuốc PPI hoặc các thuốc H2RA đường TM
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THEO DÕI TRONG KHI ĐIỀU TRỊ

•BN nặng nằm tại các chuyên khoa không thuộc nhóm nguy cơ cao vẫn cần 

theo dõi hàng ngày

•Khi bệnh diến biến nặng, các nguy cơ gây loét tiêu hóa do stress cần ĐTrị 

dự phòng sớm. 

•Kết hợp các biện pháp khác nhằm  NC loét stress

-Nuôi ăn đường tiêu hóa sớm

-Thay đổi thuốc khác trong nhóm NSAIDs

-Cai thở máy sớm
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LƯỢC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUP
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TAKE HOME MESSAGE

1. Trước 1 BN nặng ĐT tại HSCC hoặc CK khác: trong 48h đầu cần đánh giá BN 

có nguy cơ cao loét tiêu hóa do stress ?

2. Điều trị loét/stress có XHTH và dự phòng loét do stress

-Phụ thuộc thể lâm sàng: có 4 thể

-Với thể 3 hoặc 4: nên lựa chọn bắt đầu PPIs, xem xét đường TM (đặc biệt  BN 

kém dung nạp DD tiêu hóa nên ĐT PPIs)

-ĐT dự phòng loét/stress  thể 1 ở bệnh nhân có YT nguy cơ cao, dung nạp tiêu hóa 

kém: chỉ định thuốc PPIs hoặc H2-RA đường TM 3-5 ngày, hết YTNC hoặc dung 

nạp DD tiêu hóa tốt  uống

3. Theo dõi tác dụng không mong muốn: viêm phổi, C.difficil

4.Chú ý liều lượng và tương tác thuốc
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Lời cảm ơn

• Trong bài có sử dụng phần kiến thức dược lâm sàng và tương 
tác thuốc của nhóm Dược sỹ soạn thảo (PGS. TS. DS. Nguyễn 
Hoàng Anh và các Dược sỹ cộng sự

• Trân trọng cảm ơn các Gs, TS, Bs các thầy cô góp ý để hướng 
dẫn dự phòng loét do stress có thể sớm được ban hành
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Thank you for listening
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