
INFUSION 101

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm 

Nội dung của tài liệu này chỉ để làm tài nguyên giáo dục. NICA không chịu trách nhiệm đối với 
những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Tài liệu này không được thiết kế làm một 
tài nguyên y khoa và không nên xem nó là như vậy. Quý vị tự chịu rủi ro khi sử dụng tài nguyên 
này.

Chào mừng quý vị đến với tài liệu Infusion 101! 

Với tài nguyên giáo dục này, NICA muốn cung cấp một cái nhìn dẫn nhập về thuốc truyền và 
thuốc tiêm.

Khi công ty tiếp tục tiến bộ, chăm sóc sức khỏe cũng có tiến bộ. Một số tiến bộ lớn nhất của thế 
kỷ này trong nghiên cứu và phát triển đã xuất hiện dưới dạng thuốc truyền tĩnh mạch.

Truyền Thuốc Là Gì? 

Truyền thuốc là cấp thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch (trong tĩnh mạch), dùng trọng lực hoặc bơm 
để điều tiết tốc độ cấp thuốc.

Vì thuốc truyền được cấp trực tiếp vào máu, nên các bác sĩ thường khuyến cáo truyền thuốc khi 
không thể điều trị bệnh trạng của bệnh nhân bằng thuốc truyền thống.

Truyền Thuốc so với Tiêm Thuốc 

Một số thuốc cho dùng trong tĩnh mạch được cung cấp thông qua tiêm thuốc. 

Các thuốc được nhà cung cấp giám sát được cấp thông qua tiêm thuốc được gọi là “thuốc tiêm.”

Các thuốc tiêm trong tĩnh mạch, đẩy trong tĩnh mạch, trong cơ bắp, và dưới da (Sub-Q) được 
nhà cung cấp giám sát đều nằm trong phân loại thuốc tiêm này.

ĐẨY TRONG TĨNH MẠCH: cấp thuốc trong tĩnh mạch ở tốc độ chậm bằng bơm tiêm

SUB-Q: cấp thuốc bằng cách tiêm dưới da

TRONG CƠ BẮP: cấp thuốc bằng cách tiêm vào cơ bắp

Thuốc Truyền Là Gì? 

Nhiều loại thuốc, bao gồm Kháng Sinh, IVIG, Thuốc Sinh Học và Biệt Dược để điều trị các bệnh 
hiếm gặp và bệnh mãn tính được cho dùng bằng cách truyền thuốc.

Một số thuốc được sản xuất ở cả dạng uống và dạng tiêm tĩnh mạch, tuy nhiên, các thuốc khác 
được sản xuất dành riêng để truyền/tiêm. 



Ví dụ về Các Loại Thuốc Thường Khả Dụng ở dạng Thuốc Tiêm hoặc Thuốc Truyền 

Kháng sinh 

Cipro, Rocephin, Levaquin 

Chất Lỏng/Cấp Nước

Muối Sinh Lý Bình Thường, Dextrose, Lactated Ringers 

IV Steriod 

Solu-Medrol (Prednisone), Solu-Cortef 

Thuốc sinh học 

Remicade, Orencia, Tysabri, Rituxan, Simponi, Aria, Entyvio

IVIG

Immune Globulins, Gammunex, Gammagard

Sắt IV

Venofer, Feraheme, Infed, Ferrlecit 

Thuốc kháng nấm

Vfend, Cancidas, Amphotericin 

Bệnh gì được điều trị bằng truyền thuốc?
Thông thường, các bệnh trạng hoặc bệnh không đáp ứng với thuốc uống sẽ được điều trị bằng 
truyền thuốc. 

Ví dụ gồm có:

Nhiễm Khuẩn hoặc Nấm 

Ung thư 

Đau nửa đầu và đau mãn tính 

Loãng xương  

Suy tim sung huyết 

Bệnh Tự Miễn Dịch*

BỆNH TỰ MIỄN DỊCH là một bệnh trạng trong đó hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các tế bào 
khỏe mạnh.

Ví dụ gồm có:

a) Bệnh viêm ruột 

b) Thấp Khớp 
c) Vảy nến

d) Đa Xơ Cứng 



e) Bệnh Lupus

Ai Tiến Hành Truyền Thuốc? 

Do bản chất phức tạp của các thuốc này, nhiều thuốc phải được chuẩn bị và cho 
dùng bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Không giống như thuốc uống truyền thống, thuốc truyền và thuốc tiêm thường phải 
được chuẩn bị bởi một chuyên gia y tế trước khi có thể cho dùng.

Để đảm bảo sự an toàn của bệnh nhân, một khi đã cho dùng thuốc, nhân viên chăm 
sóc sức khỏe phải theo dõi các sinh hiệu và quan sát các dấu hiệu của các phản ứng 
tiêu cực và có khả năng là nguy hiểm. 

Thuốc truyền thường được cho dùng bởi Các Y Tá Có Đăng Ký (RN), Y Sĩ (NP) và Bác 
Sĩ (MD, DO).

Thuốc Truyền Được Cấp Ở Đâu? 

Thuốc truyền có thể được cấp ở “Các Cơ Sở Chăm Sóc” khác nhau, bao gồm các môi 
trường nội trú, tại gia, và phòng mạch.

Một số bệnh nhân được điều trị nội trú và được đưa vào một cơ sở trong thời gian 
điều trị.

Các cơ sở này gồm có bệnh viện nội trú, Các Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn, và 
Chăm Sóc Cấp Tính Dài Hạn.

Bệnh nhân nào không thể đi lại hoặc dễ đưa đến một cơ sở điều trị đôi khi chọn cách 
truyền thuốc tại gia.

Truyền thuốc tại gia thường được thực hiện bởi một y tá truyền thuốc tại nhà của 
bệnh nhân.

Truyền thuốc ngoại trú thường được thực hiện trong một môi trường trong đó bệnh 
nhân không nằm lại qua đêm.

Những môi trường này bao gồm: 

1. Các Trung Tâm Truyền Thuốc Ngoại Trú Tại Bệnh Viện 

2. Các Trung Tâm Truyền Thuốc Tại Nhà Thuốc

3. Các Trung Tâm Truyền Thuốc tại phòng mạch của nhà cung cấp/bác sĩ 

4. Các Trung Tâm Truyền Thuốc Không Lưu Trú tại phòng mạch độc lập

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tìm hiểu về những thông tin cơ bản về truyền thuốc! 
Để biết thêm thông tin về truyền thuốc và những nỗ lực vận động quyền lợi thay 
mặt bệnh nhân & các nhà cung cấp, chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu thêm tại 
infusioncenter.org.

Trong một số môi trường, thuốc có thể được cho dùng bởi các nhân viên hỗ trợ 
không có giấy phép, như trợ lý y khoa, kỹ thuật viên truyền dịch, và Trợ Lý Y Tá Có 
Chứng Nhận.


