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VIETNAMESE

Những người dùng 
bốn loại thuốc trở lên 
mỗi ngày có thể tăng 

nguy cơ bị té ngã

Nếu quý vị dùng thuốc chống đông máu (làm loãng 
máu), phải gặp bác sĩ nếu quý vị bị té ngã. Quý vị có 
thể gặp nguy cơ bị té ngã và chảy máu trầm trọng.

 ¾ Một số thuốc men có thể làm quý vị choáng váng 
hoặc ngầy ngật và có thể làm tăng nguy cơ té ngã.

 ¾ Nếu quý vị bắt đầu dùng một thuốc mới, thay đổi 
thương hiệu của thuốc, dùng nhiều thứ thuốc, 
hoặc thay đổi liều lượng bình thường, thì nguy cơ 
gặp phải tác dụng phụ sẽ gia tăng. Hãy thảo luận 
với bác sĩ nếu quý vị lo ngại. 

 ¾ Một số thuốc bán qua quầy có thể có phản ứng với 
thuốc mua theo toa và gây ra vấn đề.

 ¾ Các thuốc chống lo âu, trầm cảm hoặc trị khó ngủ 
có thể làm cho quý vị dễ bị té ngã.

Quý vị có thể làm gì 

 ¾ Đừng dùng thuốc có toa dành cho người khác. 

 ¾ Đọc nhãn thuốc ở nơi có ánh sáng rõ ràng và cẩn thận 
làm theo chỉ dẫn.

 ¾ Đừng dùng thuốc quá hạn. Đưa lại các thuốc này cho 
dược sĩ để họ thải bỏ. 

 ¾ Thảo luận với bác sĩ hoặc dược sĩ thường xuyên để nhờ 
họ xét duyệt thuốc men của quý vị, kể cả dược thảo 
hoặc thuốc bổ sung. 

 ¾ Hỏi dược sĩ về việc đóng gói thuốc vào hộp liều lượng 
hoặc gói Webster để giúp quý vị quản trị thuốc men.

 ¾ Giữ danh sách cập nhật về các thuốc men của mình. 
Thẻ thuốc men có thể hữu ích.


