
Danh Sách Thuốc Toàn Thể 

UNIVERSAL MEDICATION FORM  
 

Gấp đơn này và giữ nó trong bóp của bạn   Ngày đơn này bắt đầu:  

Fold this form and keep it in your wallet                 Date form started: 

Tên:  
Name: 

Địa chỉ:  
Address: 

Số điện thoại:  
Phone Number: 

 

Ngày tháng năm sinh:  
Birth Date: 

 

Trường hợp khẩn cấp liên hệ/ số điện thoại: 
Emergency Contact/Phone numbers: 

Kỷ lục chích ngừa (Ghi lại ngày/ năm cuối cùng chích ngừa nếu bạn biết) 

IMMUNIZATION RECORD (Record the date/year of last dose taken, if known) 

Chích ngừa phong đòn gánh 
TETANUS 

Chích ngừa cảm cúm 
FLU VACCINE(S) 

Chích ngừa viêm phổi 
PNEUMONIA VACCINE 

Chích ngừa viêm gan HEPATITIS 
VACCINE Các loại chủng ngừa khác OTHER 

Allergic To / Describe Reaction:   
Dị ứng với những gì? Mô tả phản ứng: Allergic To / Describe Reaction: 

Dị ứng với những gì? Mô tả phản ứng: 

  
  

 

Danh sách tất cả các loại thuốc mà bạn đang dùng: Thuốc theo toa và các loại thuốc không truy cập (ví dụ như: aspirin-thuốc giải 

nhiệt, antacids-thuốc kháng axit/hóa chất chua) và dược thảo(ví dụ như: nhân sâm, bạch quả). Bao gồm các thuốc sử dụng khi cần thiết 

(ví dụ như: nitroglycerin- thuốc dùng khi đau thắt ngực). 

LIST ALL MEDICINES YOU ARE CURRENTLY TAKING: Prescription and over-the-counter medications (examples: aspirin, 
antacids) and herbals (examples: ginseng, gingko). Include medications taken as needed (example: nitroglycerin). 

DATE 
STARTE

D 
Ngày bắt 
đầu 

NAME OF MEDICATION / DOSE 
Tên thuốc/ liều thuốc 

DIRECTIONS: Use patient friendly directions.  
(Do not use medical abbreviations.) 

Hướng dẫn: Sử dụng các hướng dẫn hữu nghị 
với bệnh nhân. 

DATE 
STOPPE

D 
Ngày 
dừng 
thuốc  

Notes: Reason 
for Taking / 

Doctor Name 
Ghi chú: Lý do 

uống thuốc/ Tên 
của bác sĩ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Refer to back of form for directions, benefits of using the form, and how to get more copies.  

Tham khảo mặt sau của đơn này cho hướng dẫn 
(6/10/09)            Page _______ of _______  

 



UNIVERSAL MEDICATION FORM  

Danh Sách Thuốc Toàn Thể 
Bệnh nhân: 
Patient 

Bác sĩ chính ______________________________          Số điện thoại ____________________   

Primary Physician                 Telephone Number 

Tiệm thuốc tây sử dụng _____________________________  Số điện thoại ____________________  

Preferred Pharmacy            Telephone Number 
 

1. Luôn luôn giữ đơn này này với bạn. Bạn có thể gấp nó và giữ trong bóp tiền của bạn cùng với giấy phép lái xe của bạn để có 
sẵn trong trường hợp khẩn cấp. 

ALWAYS KEEP THIS FORM WITH YOU. You may want to fold it and keep it in your wallet along with your driver’s license. Then 
it will be available in case of an emergency. 

2. Hãy viết ra tất cả các loại thuốc bạn đang dùng và tất cả các dị ứng của bạn. 

Write down all of the medicines you are taking and list all of your allergies.   

3. Cầm đơn này khi đi khám bác sĩ, khi bạn đi kiểm tra và đi đến bệnh viện. 

Take this form to ALL doctor visits, when you go for tests and ALL hospital visits. 

4. Viết xuống tất cả thay đổi với thuốc của bạn. Nếu bạn ngưng dùng một thuốc nào đó, vẽ một đường thẳng qua nó và ghi ngày 
ngừng thuốc. Nếu bạn cần giúp, hỏi Bác sĩ, Y tá, dược sĩ, hoặc thành viên gia đình để giúp bạn để giữ đơn này cập nhật.  

WRITE DOWN ALL CHANGES MADE TO YOUR MEDICINES on this form. If you stop taking a certain medicine, draw a line 
through it and write the date it was stopped. If help is needed, ask your Doctor, Nurse, Pharmacist, or family member to help you 
to keep it up-to-date. 

5. Trong phần ghi chú, ghi lại tên của các bác sĩ đã nói với bạn để uống thuốc. Bạn cũng có thể ghi lại lý do tại sao bạn đang dùng 
thuốc (ví dụ như: cao huyết áp, cao đường trong máu, cao mỏ.) 

In the NOTES column, write down the name of the doctor who told you to take the medicine(s). You may also write down why you 
are taking the medicine (Examples: high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol.  

6. Khi bạn được xuất viện, có người sẽ nói chuyện với bạn về những loại thuốc nên uống và thuốc nào nên ngừng uống. Vì nhiều 
thay đổi thường được thực hiện sau một thời gian nằm viện, bạn nên điền vào một mẫu đơn mới. Khi bạn đi gặp bác sĩ, lấy mẫu 
đơn mới này với bạn để tất cả mọi người được cập nhật về thuốc của bạn. 

When you are discharged from the hospital, someone will talk with you about WHICH MEDICINES TO TAKE AND WHICH 
MEDICINES TO STOP TAKING. Since many changes are often made after a hospital stay, a new form should be filled out. 
When you return to your doctor, take your new form with you. This will keep everyone up-to-date on your medicines.  

7. Để có một bản bổ sung, xinh bạn truy cập trang web này www.tnpharm.org. 
For additional copies of this form, visit www.tnpharm.org.  

 
Đơn này giúp bạn như thế nào? 

HOW DOES THIS FORM HELP YOU?  

1. Đơn này sẽ giúp bạn và các thành viên gia đình của bạn ghi nhớ tất cả các loại thuốc bạn đang dùng. 
This form helps you and your family members remember all of the medicines you are taking.  

2. Đơn này cung cấp cho bác sĩ của bạn và những thành viên khác với một danh sách hiện tại của tất cả các loại thuốc của bạn. 
Các bác sĩ cần phải biết thảo dược, thuốc bổ, và các loại thuốc không truy cập mà bạn đang dùng! 
Provides your doctor(s) and others with a current list of ALL of your medicines. Doctors need to know the herbals, vitamins, 
and over-the-counter medicines you take!  

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thuốc của bạn, xin hỏi bác sĩ hoặc những người chăm sóc sức khoẻ của bạn, hoặc nếu sau giờ làm việc 

xin gọi trung tâm soát độc (Poison Center) tại 1-800-222-1222.  

 Phỏng theo mẫu được phát triển bởi AnMed Health and South Carolina Hospital Association 2004.  
 

Adapted from form developed by AnMed Health and South Carolina Hospital Association 2004.  
 

Translated by Thoa N. Bui 

 

 



 


