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Domperidon là thuốc đối kháng dopamin, được chỉ định điều trị triệu chứng nôn và 

buồn nôn. Năm 2014, cuộc rà soát về độ an toàn tại châu Âu đã đưa ra giới hạn chỉ định 

mới sau khi cơ quan quản lý liên tục nhận được các báo cáo phản ứng có hại trên tim 

liên quan đến thuốc này [1]. Vào thời điểm đó, chưa có đủ dữ liệu chứng minh hiệu quả 

giảm triệu chứng nôn và buồn nôn của thuốc trên trẻ em. Do đó, cơ quan quản lý đã yêu 

cầu thực hiện thêm các nghiên cứu cung cấp dữ liệu bổ sung về hiệu quả của thuốc trên 

bệnh nhân nhi. Một nghiên cứu tiến cứu, đa trung tâm, mù đôi, ngẫu nhiên, có đối 

chứng với giả dược đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của 

domperidon trên bệnh nhi mắc viêm dạ dày - ruột cấp [2]. 292 trẻ trong độ tuổi từ 6 

tháng đến 12 tuổi (trung vị 7 tuổi) được đưa vào nghiên cứu. Ngoài biện pháp điều trị 

bù nước bằng đường uống (oral rehydration treatment - ORT), bệnh nhi được ngẫu 

nhiên uống hỗn dịch domperidon liều 0,25 mg/kg (liều tối đa 30 mg/ngày), hoặc dùng 

giả dược, 3 lần/ngày, dùng trong 7 ngày. Nghiên cứu này không chứng minh được việc 

sử dụng hỗn dịch domperidon và ORT hiệu quả hơn sử dụng giả dược và ORT để giảm 

triệu chứng nôn trong 48 giờ đầu. Nghiên cứu không ghi nhận vấn đề an toàn mới nào 

phát sinh liên quan đến thuốc [2]. 

Tại Pháp, việc sử dụng domperidon trong nhi khoa đã không còn được bảo hiểm 

chi trả do thiếu bằng chứng về hiệu quả điều trị từ năm 2017. Ngày 28/6/2019, ANSM 

đã có thông báo chính thức quyết định giới hạn sử dụng domperidon, theo đó, các thuốc 

có chứa domperidon chỉ được sử dụng ở người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên 

có cân nặng từ 35 kg trở lên. Domperidon không còn được chỉ định cho trẻ em dưới 12 

tuổi và cân nặng dưới 35 kg [3]. 



Tương tự Pháp, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc tại Anh cũng mới được cập nhật để 

loại bỏ chỉ định cho trẻ em dưới 12 tuổi [4], [5]. Tại nước này, domperidon cũng được 

sử dụng cho trẻ em ngoài chỉ định được cấp phép trong một số trường hợp cần tác dụng 

trên nhu động đường tiêu hóa ngoài điều trị nôn và buồn nôn. Cơ quan Quản lý Dược 

phẩm và Sản phẩm Y tế Anh (MHRA) khuyến cáo trong trường hợp cụ thể, nếu bác sĩ 

điều trị xem xét việc sử dụng domperidon cho trẻ dưới 12 tuổi là hợp lý, người bệnh 

hoặc bố mẹ/người chăm sóc cần được thông báo đầy đủ về lợi ích và nguy cơ của các 

biện pháp điều trị khác nhau [6]. 

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, MHRA cũng nhắc lại với cán bộ y tế về việc 

sử dụng domperidon theo tờ hướng dẫn sử dụng. Năm 2014, cuộc rà soát độ an toàn của 

thuốc tại châu Âu đã khẳng định nguy cơ gặp phản ứng có hại nghiêm trọng trên tim 

liên quan đến domperidon, bao gồm kéo dài khoảng QT, xoắn đỉnh, rối loạn nhịp 

thất nghiêm trọng và đột tử do tim. Cuộc rà soát kết luận cần bổ sung các biện pháp 

giảm thiểu nguy cơ để cải thiện cân bằng lợi ích - nguy cơ và giảm nguy cơ các tác 

dụng không mong muốn nghiêm trọng trên tim. Một số nghiên cứu gần đây tại các nước 

châu Âu, trong đó có Anh, chỉ ra rằng một số bác sĩ đã không nắm được các thay đổi 

trong chỉ định và chống chỉ định được đưa ra từ năm 2014, do đó, cần nhắc lại tuân thủ 

cảnh báo, thận trọng nhằm sử dụng an toàn các thuốc chứa domperidon [6]. 

Tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược hiện chưa bổ sung thêm cảnh báo liên quan đến 

sử dụng thuốc trên bệnh nhân nhi dưới 12 tuổi. Dựa trên kết quả rà soát của châu Âu 

năm 2014, Cục Quản lý Dược trước đó đã có công văn số 9234/QLD-ĐK ngày 

25/5/2015 về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa domperidon. Trong đó, 

nhãn thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng và/hoặc tờ thông tin cho bệnh nhân được yêu cầu cập 

nhật, bổ sung nguy cơ gây hại trên tim liên quan đến domperidon [7]. Các thông tin 

quan trọng cần lưu ý như sau [6], [7]: 

Chỉ định 

Domperidon được chỉ định để điều trị triệu chứng nôn và buồn nôn 

Chống chỉ định 

Chống chỉ định domperidon trong các trường hợp sau: 

- Bệnh nhân suy gan mức độ trung bình đến nặng. 

- Bệnh nhân có tiền sử kéo dài khoảng thời gian dẫn truyền tim (đặc biệt là 

khoảng QT). 

- Bệnh nhân có bệnh lý tim nhƣ suy tim sung huyết do làm tăng nguy cơ rối loạn 

nhịp thất. 

- Bệnh nhân rối loạn điện giải rõ rệt (hạ kali máu, tăng kali máu, hạ magnesi 

máu) do làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp thất hoặc loạn nhịp tim. 

- Dùng đồng thời với các thuốc kéo dài khoảng QT. Cụ thể: 



+ Thuốc chống loạn nhịp tim phân nhóm IA (ví dụ disopyramid, 

hydroquinidin, quinidin); 

+ Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm III (ví dụ amiodaron, dofetilid, 

dronedaron, ibutilid, sotalol); 

+ Một số thuốc chống loạn thần (như haloperidol, pimozid, sertindol); 

+ Một số thuốc chống trầm cảm (như citalopram, escitalopram); 

 

+ Một số kháng sinh (như erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, 

spiramycin, …); 

+ Một số thuốc chống nấm (như pentamidin); 

+ Một số thuốc điều trị sốt rét (đặc biệt là halofantrin, lumefantrin); 

+ Một số thuốc dạ dày – ruột (như cisaprid, dolasetron, prucaloprid); 

+ Một số thuốc kháng histamin (như mequitazin, mizolastin); 

+ Một số thuốc điều trị ung thư (như toremifen, vandetanib, vincamin); 

+ Một số thuốc khác (như bepridil, diphemanil, methadon); 

+ Apomorphin, trừ khi lợi ích vượt trội nguy cơ và tuân thủ nghiêm ngặt 

khuyến cáo thận trọng. 

- Dùng đồng thời với thuốc có khả năng ức chế CYP3A4 mạnh (không phụ 

thuộc nguy cơ kéo dài khoảng QT như các thuốc ức chế protease, các thuốc kháng 

nấm azol tác dụng toàn thân, một số kháng sinh nhóm macrolid (erythromycin, 

clarithromycin, telithromycin). 

- Bệnh nhân quá mẫn với domperidon. 

- Bệnh nhân có khối u tuyến yên giải phóng prolactin. 

- Các bệnh nhân nhu động dạ dày bị kích thích có thể gặp phản ứng có hại do 

domperidon (ví dụ, bệnh nhân xuất huyết dạ dày - ruột, tắc ruột hoặc thủng ruột). 

Khuyến cáo về liều dùng và thời gian điều trị 

- Với bệnh nhân ngƣời lớn và trẻ em từ 12 tuổi và có cân nặng từ 35 kg trở lên, 

liều khuyến cáo tối đa trong 24 giờ là 30 mg (10 mg/lần, tối đa 3 lần/ngày). 

- Sử dụng domperidon với liều thấp nhất có hiệu quả trong khoảng thời gian 

ngắn nhất có thể và thời gian điều trị không nên quá 1 tuần. 

- Báo cáo phản ứng có hại nghi ngờ do thuốc cho các Trung tâm Cảnh giác dược. 

Cảnh báo và thận trọng 

Tác dụng trên tim mạch 



Domperidon làm kéo dài khoảng QT trên điện tâm đồ. Trong quá trình giám sát 

hậu mại, có rất ít báo cáo về kéo dài khoảng QT và xoắn đỉnh liên quan đến sử dụng 

domperidon. Các báo cáo này có các yếu tố nguy cơ gây nhiễu như rối loạn điện giải 

hay các thuốc dùng đồng thời. 

Các nghiên cứu dịch tễ cho thấy domperidon có thể làm tăng nguy cơ loạn nhịp 

thất nghiêm trọng hoặc đột tử do tim mạch. Nguy cơ này cao hơn đối với bệnh nhân 

trên 60 tuổi, bệnh nhân dùng liều hàng ngày lớn hơn 30 mg và bệnh nhân dùng đồng 

thời thuốc kéo dài khoảng QT hoặc thuốc ức chế CYP3A4. 

Sử dụng domperidon với liều thấp nhất có hiệu quả ở ngƣời lớn và trẻ em. 

Chống chỉ định domperidon cho những bệnh nhân có thời gian dẫn truyền xung 

động tim kéo dài, đặc biệt là khoảng QT, bệnh nhân có rối loạn điện giải rõ rệt (hạ 

kali máu, tăng kali máu, hạ magnesi máu) hoặc nhịp tim chậm đã được biết đến là yếu 

tố làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim. 

Cần ngừng điều trị với domperidon và trao đổi lại với cán bộ y tế nếu có bất kỳ 

triệu chứng hay dấu hiệu nào liên quan đến rối loạn nhịp tim. 

Khuyến cáo bệnh nhân nhanh chóng báo cáo các triệu chứng trên tim mạch. 

Trong khi chờ quyết định của Cục Quản lý Dược, cán bộ y tế có thể cân nhắc các 

khuyến cáo về domperidon từ các cơ quan quản lý khác trên thế giới để sử dụng 

domperidon hợp lý, an toàn [3], [6] 

Thay đổi chỉ định 

- Hiện tại, domperidon chỉ được cấp phép để giảm triệu chứng nôn, buồn nôn ở 

người lớn và trẻ em từ 12 tuổi và có cân nặng từ 35 kg trở lên. 

- Cân nhắc sử dụng các biện pháp điều trị thay thế domperidon ở trẻ dưới 12 tuổi 

cần giảm triệu chứng nôn và buồn nôn. 

Dược thư Quốc gia Anh dành cho Trẻ em (BNFC) khuyến cáo chỉ nên sử dụng các 

thuốc chống nôn khi đã xác định được nguyên nhân, do việc dùng thuốc có thể làm trì 

hoãn chẩn đoán, đặc biệt ở trẻ nhỏ [8]. Trong một số trường hợp, việc sử dụng các thuốc 

này không cần thiết, thậm chí có nguy cơ gây hại khi có thể điều trị nguyên nhân nhân 

gây nôn, ví dụ nhiễm toan ceton ở bệnh nhân đái tháo đường, quá liều digoxin hoặc 

thuốc chống động kinh. Nếu người bệnh được kê liệu pháp chống nôn, cần lựa chọn 

thuốc dựa vào nguyên nhân gây ra triệu chứng này [8]. Trong đó, theo Cơ sở dữ liệu tra 

cứu thông tin thuốc trực tuyến Uptodate, Micromedex và Dược thư Quốc gia Anh cho 

trẻ em (BNFC) truy xuất trực tuyến qua cổng thông tin Medicines Complete, có thể sử 

dụng một số thuốc khác để điều trị nôn và buồn nôn. Tổng hợp chỉ định, liều dùng, cách 

dùng của các thuốc xin xem trong bảng 1 [9], [10], [11]. 

Bảng 1: Chỉ định, liều lƣợng, cách dùng các thuốc chống nôn, buồn nôn cho trẻ em 



STT Hoạt chất Chỉ định Liều lƣợng & cách dùng 

Lƣu ý khi 

sử dụng 

cho trẻ em 

1 Hydroxyzin Buồn nôn và 

nôn 

Tiêm bắp liều 1,1mg/kg  

2 Dimenhydrinat Điều trị và 

dự phòng 

say tàu xe 

- Trẻ từ 2 đến < 6 tuổi: viên nhai 

12,5 – 25mg/lần hoặc viên nén 

25mg/lần trước khởi hành 30-60 

phút và nhắc lại sau 6-8 giờ nếu 

cần thiết; không quá 75mg/24 giờ 

- Trẻ từ 6 đến < 12 tuổi: viên nhai 

25 – 50mg/lần hoặc viên nén 25 – 

50mg/lần trước khởi hành 30-60 

phút và nhắc lại sau 6-8 giờ nếu 

cần thiết; không quá 400mg/24 giờ 

- Trẻ từ 12 tuổi trở lên: viên nén 

50 – 100mg/lần không quá 

400mg/24 giờ 

- Tiêm bắp liều 1,25mg/kg/lần 

hoặc 37,5mg/m
2
/lần x 4 lần/ngày 

nếu cần thiết, không quá 

300mg/ngày 

Không sử 

dụng cho 

trẻ dưới 2 

tuổi 

3 Meclizin Điều trị và 

dự phòng 

say tàu xe 

Trẻ từ 12 tuổi trở lên: 25 – 

50mg/lần trước khi khởi hành 1 

giờ, có thể dùng liều nhắc lại sau 

24 giờ nếu cần thiết 

 

4 Promethazin Nôn, buồn 

nôn và say 

tàu xe 

- Trẻ từ 2-4 tuổi: uống 5mg trước 

khi ngủ trước ngày khởi hành, 

dùng nhắc lại sáng hôm sau nếu 

cần thiết 

- Trẻ từ 5-9 tuổi: uống 10mg trước 

khi ngủ trước ngày khởi hành, 

dùng nhắc lại sáng hôm sau nếu 

cần thiết 

- Trẻ từ 10-17 tuổi: uống 20-25mg 

- Chống 

chỉ định trẻ 

sơ sinh 

- Không 

khuyến cáo 

sử dụng 

cho trẻ 

dưới 2 tuổi 



STT Hoạt chất Chỉ định Liều lƣợng & cách dùng 

Lƣu ý khi 

sử dụng 

cho trẻ em 

trước khi ngủ trước ngày khởi 

hành, dùng nhắc lại sáng hôm sau 

nếu cần thiết 

5 Proclorperazin - Dự phòng 

và điều trị 

nôn và buồn 

nôn 

- Nôn và 

buồn nôn do 

đau nửa đầu 

- Trẻ 1-11 tuổi (cân nặng từ 10kg 

trở lên): uống 250mcg/kg 2-3 

lần/ngày 

- Trẻ từ 12-17 tuổi: uống 5-

10mg/lần x 3 lần/ngày nếu cần 

thiết 

Hoặc 

- Trẻ 2-4 tuổi: tiêm bắp liều 1,25 – 

2,5mg/lần x 3 lần/ngày nếu cần 

thiết 

- Trẻ 5-11 tuổi: tiêm bắp liều 5-

6,25mg/lần x 3 lần/ngày nếu cần 

thiết 

- Trẻ 12-17 tuổi: 12,5mg/lần x 3 

lần/ngày nếu cần thiết 

Nôn và buồn nôn do đau nửa đầu 

- Trẻ 12-17 tuổi: viên ngậm dưới 

lưỡi liều 3-6mg 2 lần/ngày 

- Không 

khuyến cáo 

cho trẻ 

dưới 10kg 

6 Clorpromazin Nôn và buồn 

nôn (trường 

hợp không 

đáp ứng đầy 

đủ với biện 

pháp điều trị 

khác hoặc 

các thuốc 

khác không 

sẵn có) 

- Trẻ 1-5 tuổi: uống liều 

500mcg/kg mỗi 4-6 giờ; tối đa 

40mg/ngày 

- Trẻ 6-11 tuổi: uống liều 

500mcg/kg mỗi 4-6 giờ; tối đa 

75mg/ngày 

- Trẻ 12-17 tuổi: uống liều 10-

25mg mỗi 4-6 giờ 

Hoặc 

- Trẻ 1-5 tuổi: tiêm bắp sâu liều 

500mcg/kg mỗi 6-8 giờ; tối đa 

Không 

khuyến cáo 

cho trẻ 

dưới 1 tuổi 



STT Hoạt chất Chỉ định Liều lƣợng & cách dùng 

Lƣu ý khi 

sử dụng 

cho trẻ em 

40mg/ngày 

- Trẻ 6-11 tuổi: tiêm bắp sâu liều 

500mcg/kg mỗi 6-8 giờ; tối đa 

75mg/ngày 

- Trẻ 12-17 tuổi: tiêm bắp sâu liều 

khởi đầu 25mg, sau đó 25-50mg 

mỗi 3-4 giờ đến khi ngừng nôn 

7 Droperidol Dự phòng 

và điều trị 

nôn và buồn 

nôn sau 

phẫu thuật 

Trẻ từ 2-17 tuổi: tiêm tĩnh mạch 

liều 20-50 mcg/kg (tối đa 

1,25mg/lần), trước khi kết thúc 

phẫu thuật 30 phút, sau đó sử dụng 

thêm liều 20-50mcg/kg mỗi 6 giờ ( 

tối đa 1,25mg/lần) nếu cần thiết 

 

8 Odansetron Dự phòng 

nôn và buồn 

nôn sau 

phẫu thuật 

Tiêm tĩnh mạch chậm liều 

100mcg/kg/lần (tối đa 4mg), thời 

gian tiêm ít nhất trong 30 giây 

trước, trong hoặc sau khởi mê 

 

Điều trị nôn 

và buồn nôn 

sau phẫu 

thuật 

Tiêm tĩnh mạch chậm liều 

100mcg/kg/lần (tối đa 4mg), thời 

gian tiêm ít nhất trong 30 giây 

Dự phòng 

và điều trị 

nôn và buồn 

nôn do hóa 

trị hoặc xạ 

trị - liều 

khởi đầu 

- Trẻ 6 tháng – 17 tuổi, BSA dưới 

1,3m
2
: Truyền tĩnh mạch 1 liều 

5mg/m
2
, hoặc 150mcg/kg (tối đa 

8mg/liều), dùng trước khi hóa trị, 

sau đó dùng liều 150mcg/kg mỗi 4 

giờ (tối đa 8mg/liều) cho 2 liều 

tiếp theo, sau đó dùng đường uống 

tối đa 32mg/ngày 

- Trẻ 6 tháng – 17 tuổi, BSA từ 

1,3m
2
 trở lên: Truyền tĩnh mạch 1 

liều 5mg/m
2
, hoặc 150mcg/kg (tối 

đa 8mg/liều), dùng trước khi hóa 



STT Hoạt chất Chỉ định Liều lƣợng & cách dùng 

Lƣu ý khi 

sử dụng 

cho trẻ em 

trị, sau đó dùng liều 150mcg/kg 

mỗi 4 giờ (tối đa 8mg/liều) cho 2 

liều tiếp theo, sau đó dùng đường 

uống tối đa 32mg/ngày 

Dự phòng 

và điều trị 

nôn và buồn 

nôn do hóa 

trị hoặc xạ 

trị (liều duy 

trì dựa trên 

diện tích bề 

mặt cơ thể) 

- Trẻ 6 tháng – 17 tuổi, BSA dưới 

0,6m
2
: uống 2mg mỗi 12 giờ, tối 

đa 32mg/ngày, tối đa 5 ngày 

- Trẻ 6 tháng – 17 tuổi, BSA từ 0,6 

– 1,2m
2
: uống 4mg mỗi 12 giờ, tối 

đa 32mg/ngày, tối đa 5 ngày 

- Trẻ 6 tháng – 17 tuổi, BSA từ 

1,3m
2
 trở lên: uống 8mg mỗi 12 

giờ, tối đa 32mg/ngày, tối đa 5 

ngày 

Dự phòng 

và điều trị 

nôn và buồn 

nôn do hóa 

trị hoặc xạ 

trị (liều duy 

trì dựa trên 

cân nặng) 

- Trẻ 6 tháng – 17 tuổi, cân nặng 

dưới 10,1kg: uống 2mg mỗi 12 

giờ, tối đa 32mg/ngày, tối đa 5 

ngày 

- Trẻ 6 tháng – 17 tuổi, cân nặng 

từ 10,1 – 40kg: uống 4mg mỗi 12 

giờ, tối đa 32mg/ngày, tối đa 5 

ngày 

- Trẻ 6 tháng – 17 tuổi, cân nặng 

từ 41kg trở lên: uống 8mg mỗi 12 

giờ, tối đa 32mg/ngày, tối đa 5 

ngày 

9 Granisetron Nôn và buồn 

nôn do hóa 

trị liệu độc 

tế bào 

Trẻ từ 12-17 tuổi: uống liều 1-

2mg, dùng trong 1 giờ trước khởi 

đầu điều trị hóa chất, sau đó 

2mg/ngày chia 1-2 liều trong 1 

tuần sau liệu pháp hóa trị 

Trẻ từ 2-17 tuổi: Truyền tĩnh mạch 

liều 10-40mcg/kg (tối đa 3mg/lần), 

 



STT Hoạt chất Chỉ định Liều lƣợng & cách dùng 

Lƣu ý khi 

sử dụng 

cho trẻ em 

sử dụng nhắc lại nếu cần thiết, 

dùng trước khi hóa trị liệu, để điều 

trị, dùng liều nhắc lại trong 24 giờ 

nếu cần thiết, liều thứ 2 dùng cách 

liều đầu ít nhất 10 phút; tối đa 2 

liều/ngày 

10 Metoclopramid - Lựa chọn 

điều trị hàng 

2 trong 

trường hợp 

nôn và buồn 

nôn sau 

phẫu thuật 

- Dự phòng 

nôn và buồn 

nôn do hóa 

trị liệu 

Dùng đường uống, tiêm bắp hoặc 

tiêm tĩnh mạch liều 100-

150mcg/kg/lần, tối đa 3 lần/ngày 

(tối đa 10mg/lần), nếu tiêm tĩnh 

mạch, cần tiêm chậm ít nhất trong 

3 phút 

Cần 

- Dùng ngắn hạn (5 ngày) 

- Nếu dùng đường uống, sử dụng 

dụng cụ để đảm bảo lấy chính xác 

liều lượng 

- Chống 

chỉ định 

cho trẻ 

dưới 1 tuổi 

- Thuốc là 

lựa chọn 

điều trị 

hàng 2 ở 

trẻ từ 1-18 

tuổi 
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1. Tên viết tắt của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Anh là gì? 

2. Tại Pháp, thuốc nào bị loại bỏ chỉ định cho trẻ em dưới 12 tuổi và cân nặng dưới 

35kg? 

http://www.uptodate.com/
http://www.medicinescomplete.com/
http://micromedexsolutions.com/


3. Công văn số 9234/QLD-ĐK  ngày 25/5/2015 của Cục Quản lý Dược Việt Nam 

khuyến cáo sử dụng domperidon với liều thấp nhất có hiệu quả trong khoảng thời gian 

ngắn nhất có thể và thời gian điều trị không nên quá bao lâu? 

4. Cuộc rà soát độ an toàn của thuốc tại châu Âu năm 2014 đã khẳng định nguy cơ gặp 

phản ứng có hại nghiêm trọng trên tim liên quan đến domperidon, bao gồm kéo dài 

khoảng QT, xoắn đỉnh, rối loạn nhịp thất nghiêm trọng và điều gì? 

5. Một loại kháng sinh gây kéo dài khoảng QT chống chỉ định sử dụng đồng thời với 

domperidon. 

6. Một loại kháng sinh nhóm macrolid có khả năng ức chế CYP3A4 mạnh chống chỉ 

định dùng đồng thời với domperidon. 

Thể lệ trò chơi: 

1. Trả lời chính xác tất cả từ hàng ngang và tìm ra từ khóa hàng dọc ở các ô màu đỏ. 

2. Câu trả lời xin phản hồi trực tiếp bên dưới email Bản tin Dược lâm sàng số 05.2020, 

ghi rõ họ tên và đơn vị công tác (lưu ý không chọn mục trả lời tất cả). 

3. 5 phần quà đặc biệt đang chờ đón 5 câu trả lời chính xác và gửi về sớm nhất. 

4. Đáp án và cá nhân trúng thưởng sẽ được công bố sau khi nhóm biên soạn nhận đủ 5 

câu trả lời chính xác. 

TRƢỞNG KHOA DƢỢC 

                                                                                                 (Đã ký) 


