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Làm sao để tôi có thể dùng thuốc của mình một
cách an toàn?

Làm thế nào để tôi quản lý thuốc men của mình
trong đại dịch COVID-19?

• Làm theo những chỉ dẫn trên nhãn hiệu.

• Dùng thuốc của quý vị theo chỉ định của bác sĩ.
• Hãy chắc chắn rằng quý vị có các loại thuốc theo toa của
mình đủ dùng cho một tháng.
• Nếu cần phải đi bệnh viện, hãy đem theo bên mình các loại
thuốc men hay một danh sách thuốc men của quý vị.

• Biết dùng thuốc vào lúc nào và liều lượng bao nhiêu.
• Biết hoạt chất trong thuốc của mình.
• Một danh sách thuốc được viết ra có thể giúp quý vị, bác sĩ
và dược sĩ của quý vị theo dõi thuốc men của quý vị.

Hoạt chất (active ingredient) là gì?

Tôi có thể nói chuyện với ai về thuốc men của
mình?

• Hoạt chất là thành phần làm cho thuốc của quý vị có tác
dụng.

• Nói chuyện với bác sĩ hay dược sĩ của quý vị. Cho họ biết
nếu quý vị cần người thông dịch.

• Kiểm tra nhãn hiệu để chắc chắn rằng quý vị không có hai
hay nhiều hơn những loại thuốc nhìn khác nhau nhưng lại
có cùng hoạt chất.

• Gọi cho Đường Dây về Thuốc (Medicines Line) qua số 1300
633 424. Muốn có người thông dịch miễn phí qua điện
thoại, gọi Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (Translating and
Interpreting Service - TIS) qua số 131 450, cho biết ngôn
ngữ của quý vị và yêu cầu kết nối với Đường Dây về Thuốc.

• Liên lạc với bác sĩ hay dược sĩ của quý vị nếu có nhiều hơn
một loại thuốc có cùng hoạt chất.

Làm thế nào để tôi có thể tìm thấy hoạt chất?
• Hỏi bác sĩ hay dược sĩ của quý vị.
• Hoạt chất được ghi trên nhãn hiệu.
• Lưu giữ một hồ sơ về hoạt chất trong thuốc của quý vị. Quý
vị có thể chụp hình thuốc của mình hoặc giữ lại một danh
sách thuốc men của mình.

Làm sao để tôi có thể tiết kiệm tiền thuốc men?
• Thuốc có thể mang nhiều tên khác nhau – tên của hoạt
chất và tên thương hiệu (thương hiệu gốc hoặc thương
hiệu tương đương) mà nhà sản xuất đưa ra.
• Thuốc có thương hiệu tương đương thường rẻ hơn so với
thuốc thương hiệu gốc mặc dù cả hai có cùng hoạt chất.
• Bác sĩ hay dược sĩ của quý vị có thể gợi ý quý vị chọn thuốc
có thương hiệu tương đương để tiết kiệm tiền.

Tôi có thể chia sẻ thuốc của mình với người thân
hay bạn bè của mình cũng bị bệnh không?
• Không, thuốc của quý vị chỉ dành cho quý vị.
• Người thân hay bạn bè của quý vị có thể gặp nguy hiểm
nếu họ dùng thuốc của quý vị.
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