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WASHINGTON, DC (NV) – Giới cao niên nếu không có b nh tim thì không nên uống thuốc 

aspirin liều l ợng nhỏ mỗi ngày để ngăn ngừa xảy ra nhồi máu cơ tim hay bị đột quỵ  theo một ủy 

ban y tế trong đề nghị sơ khởi công bố hôm Thứ Ba  12 Tháng M  i  nhằm cập nhật các khuyến 

cáo đã có tr ớc đây. 

Theo bản tin của hãng thông tấn AP  ủy ban y tế US Preventive Services Task Force (USPSTF) 

trong bản dự thảo h ớng dẫn mới  nói rằng nguy cơ bị chảy máu bao tử của ng  i lớn tuổi ngoài 60 

trở lên  và ch a hề bị b nh tim hoặc bị đột quỵ  cao hơn những lợi ích có thể có đ ợc từ vi c uống 

aspirin mỗi ngày với liều l ợng nhỏ. 

 

Thuốc aspirin liều lượng thấp. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images) 

Tuy nhiên  cũng lần đầu tiên USPSTF nói rằng ng  i lớn ngoài 40 tuổi có thể có đ ợc lợi ích nếu 

không bị chảy máu bao tử  dù lợi ích cũng không nhiều. 

Đối với những ng  i ngoài 50  ủy ban nói rằng không thấy có chứng cớ rõ ràng về lợi ích của vi c 

uống thuốc. 

 hững ng  i có chứng cao máu  cao cholesterol  mập phì hay các vấn đề khác có thể gia tăng nguy 

cơ bị nhồi máu cơ tim hay bị đột quỵ  nên thảo luận với bác sĩ của họ  cho dù ở hạn tuổi nào  về 

vi c có nên ng ng hay khởi sự uống thuốc aspirin  theo l i một thành viên của USPSTF  Bác Sĩ 

John Wong  tại Tufts Medical Center. 

Theo Bác Sĩ Wong thì “Dùng aspirin có thể gặp các rủi ro nguy hiểm và mức rủi ro gia tăng với độ 

tuổi.” 

 ếu đề nghị sơ khởi này đ ợc chấp thuận thì sẽ thay đổi các khuyến cáo cho ng  i lớn tuổi  đ ợc 

đ a ra vào năm 2016  nhằm giúp ngăn ngừa bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ  nh ng cũng phù hợp 

hơn với h ớng dẫn từ các nhóm y tế khác nh  Hội Tim Mạch Mỹ (American Heart Association) 

hay Hội Bác Sĩ Chuyên Khoa Tim Mạch (American College of Cardiology) trong th i gian gần 

đây. (V.Giang) [qd] 
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