Mô phỏng theo chương trình Thuốc trong Nhà Tôi của FDA

Bạn có biết rằng hiểm họa từ thuốc không kê đơn (OTC)
gây hại tới trẻ em có thể xuất hiện trong nhà bạn?

Tải thêm tài nguyên MIỄN PHÍ xuống tại:
scholastic.com/OTCmedsafety/parents
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Trên lớp học, chúng tôi đã bắt đầu một tiết học mới có tên là An toàn Thuốc OTC. Là một
phần trong nghiên cứu giáo dục sức khỏe của chúng tôi, tiết học này dạy học sinh về vấn
đề an toàn khi sử dụng thuốc OTC. Hãy mở hướng dẫn này để tìm hiểu tầm quan trọng của
việc tìm ra nguy cơ từ thuốc OTC trong nhà bạn, đồng thời tìm các mẹo dễ sử dụng để nhà
bạn an toàn hơn cho cả gia đình.
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Dành cho Gia đình

15mL
12,5mL
10mL
7,5mL

Kế hoạch hành động về Thuốc
của Gia đình Bạn là gì?
Là cha mẹ, chúng ta dành nhiều thời gian chuẩn bị cho con mình đối mặt với thế giới thực cũng như dạy
cho chúng kỹ năng sống cần thiết để luôn nắm bắt thông tin và giữ an toàn.
Kế hoạch hành động về thuốc cho gia đình bạn có vẻ lạ, tuy nhiên hãy cân nhắc điều sau đây:
“Học sinh bắt đầu tự trị bệnh vào khoảng 11 tuổi. Thật không may, khi không có đủ kiến thức và
thông tin để đưa ra chọn lựa an toàn, trẻ vị thành niên có thể gặp hại nhiều hơn lợi.”*
Lên kế hoạch hành động là một cách để biết rằng bạn đang sử dụng và bảo quản thuốc an toàn trong nhà.
Hãy kêu gọi cả gia đình bạn tham gia bằng cách nói về vấn đề an toàn khi sử dụng thuốc không kê đơn
(OTC). Hãy làm theo các bước sau để dẫn dắt buổi thảo luận:
1.  Sử dụng danh mục kiểm tra dưới đây để tìm ra những mối nguy hiểm từ thuốc OTC trong nhà bạn:
2.  Lên kế hoạch hành động.
3.  Thực hiện kế hoạch này và duy trì cuộc trò chuyện quanh năm.

Hiện có những tài nguyên này và nhiều tài nguyên khác MIỄN PHÍ tại:

✁

scholastic.com/OTCmedsafety/parents

Danh sách kiểm tra An toàn Thuốc OTC
❏ L uôn đọc và làm theo nhãn Thông tin Thuốc.
❏ Đ
 ong thuốc cẩn thận. Để thuốc và dụng cụ đo liều lượng đi kèm với
thuốc gần nhau. Không được đong thuốc bằng thìa gia dụng.
❏ K
iểm tra xem tất cả thuốc, vitamin và thực phẩm bổ sung đã được
bảo quản trên cao, ở xa và khuất tuần nhìn của trẻ nhỏ hay chưa.
❏ Bảo đảm rằng đã vặn nắp an toàn chống trẻ em của mọi loại thuốc.
❏ N
 hắc khách để hành lý, túi xách hoặc bất kỳ thứ nào khác có thể
chứa thuốc bên trong ra khỏi tầm với và tầm nhìn của trẻ em.
❏ Không được dùng thuốc mà không có sự giám sát của người lớn.
❏ Đ
 ảm bảo con bạn biết rằng việc dùng thuốc không kê đơn và thuốc
kê đơn có thể gây hại.
❏ L
ưu số Poison Help (Trợ giúp phòng chống độc) vào điện thoại của
bạn: 1-800-222-1222.
PHÒNG VIDEO: Xem loạt video cung cấp thông tin do FDA thực
hiện để hướng dẫn gia đình bạn về cách sử dụng thuốc an toàn.
Nhấp vào "Phòng Video" tại đây: fda.gov/medsinmyhome.

Liên hệ Khẩn cấp
Để các số dưới đây ở nơi dễ thấy
trong nhà bạn. Hãy nhớ lưu các số
này vào điện thoại di động để phòng
trường hợp khẩn cấp.
Bác sĩ Gia đình:


Tên và Số điện thoại

Hiệu thuốc:


Tên và Số điện thoại

Số Poison Help:
1-800-222-1222
Hoạt động 24 giờ mỗi
ngày trong năm. Cuộc gọi
kết nối nhanh, miễn phí
và bảo mật.

*Nguồn: Cheryl Abel, Kerri Johnson, Dustin Waller, Maha Abdalla và Carroll-Ann W. Goldsmith. Việc sử dụng và hiểu biết về thuốc không kê đơn của trẻ em lớp tám tại New Hampshire. Tạp chí của Hiệp hội Dược sĩ Hoa Kỳ. 2012: 777–787.

5mL

trên nhãn có gì?

Thông tin Thuốc giúp bạn hiểu về loại thuốc bạn dùng và cách dùng thuốc an toàn.
Nên dùng mọi loại thuốc dưới sự giám sát trực tiếp của phụ huynh hoặc người lớn
đáng tin cậy.

Thông tin Thuốc
Thành phần Hoạt tính
Thuốc 100 mg
Thuốc 150 mg

Phần Tác dụng của nhãn
cho biết các triệu chứng
mà thuốc chủ trị.

Công dụng
giảm ho
thông mũi

Tác dụng Làm dịu tạm thời:
ho do viêm phế quản và viêm họng nhẹ
nghẹt mũi
Cảnh báo
Không dùng nếu dị ứng với thuốc hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

Xem phần Cảnh báo
để tìm hiểu về các loại
thuốc bạn không nên
dùng chung với thuốc
này, phản ứng phụ mà
thuốc có thể gây ra, thời
điểm nên hỏi ý kiến bác
sĩ trước khi dùng thuốc
và các thông tin an toàn
quan trọng khác, ví dụ
như thời điểm ngưng
dùng thuốc và hỏi ý kiến
bác sĩ.

Phần Thành phần hoạt tính
trên nhãn cho biết tên và
công dụng của thành phần
hoạt tính có trong thuốc (vd:
giảm đau, hạ sốt hoặc giảm
ho). Một số thuốc có thể có
nhiều thành phần hoạt tính.

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu có bệnh về gan hoặc thận.
Bác sĩ sẽ xác định xem có cần dùng liều lượng khác hay không.
Sử dụng thuốc này
có thể gây buồn ngủ
hãy thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc
có thể gây kích ứng, đặc biệt là ở trẻ em
Ngưng dùng thuốc và gọi trợ giúp y tế ngay nếu xảy ra dị ứng.
Để xa tầm tay trẻ em. Trong trường hợp quá liều, gọi trợ giúp
y tế hoặc liên hệ với trung tâm kiểm soát chất độc địa phương theo
số 1-800-222-1222.
Chỉ dẫn
Viên thuốc tan trong miệng. Có thể dùng với nước hoặc không.

Phần Chỉ dẫn của nhãn
cho biết lượng thuốc (liều
lượng) được dùng, thời
gian dùng thuốc và giới
hạn liều dùng trong
một ngày.

Độ tuổi

Trong phần Thông tin khác
của nhãn, bạn sẽ thấy những
điều cần biết, chẳng hạn
như cách bảo quản thuốc.

Liều lượng

người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên 2 viên mỗi 12 tiếng; không dùng quá
4 viên trong vòng 24 giờ
trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi
1 viên mỗi 12 tiếng; không dùng quá
2 viên trong vòng 24 giờ
trẻ em dưới 6 tuổi
hỏi ý kiến bác sĩ

Thông tin khác
bảo quản ở 20°–25° C (68°–77° F)

Bạn sẽ thấy danh sách mọi
chất bảo quản, chất tạo
màu, hương liệu hoặc các
thành phần khác không
dành để chữa trị triệu
chứng bệnh trong phần
Thành phần không hoạt
tính trên nhãn Thông tin
Thuốc. Những thông tin này
có thể quan trọng nếu bạn
hoặc thành viên gia đình
bạn bị dị ứng.

bảo quản nơi khô ráo

Thành phần không hoạt tính
axit xitric khan, đường hóa học, magiê stearat, maltodextrin, tinh bột
thực phẩm biến đổi, natri bicarbonat, D&C vàng số 10

Một số loại thuốc còn
có phần Câu hỏi và
Góp ý? trên nhãn cung
cấp số điện thoại của
công ty nếu bạn có câu
hỏi hoặc lời góp ý về loại
thuốc cụ thể.

Câu hỏi hoặc Góp ý?
Gọi điện vào các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều theo giờ
EST qua số 1-800-XXX-XXXX.
Đây không phải là nhãn Thông tin Thuốc thực tế.

1. C
 ần thận trọng
khi sử dụng thuốc
không kê đơn (OTC)
như đối với thuốc
kê đơn (Rx).

Thông tin Thuốc OTC

2. Hỏi bác sĩ, y tá
hoặc dược sĩ nếu
bạn có câu hỏi về
thuốc OTC.

3. L uôn dùng dụng
cụ đo liều lượng đi
kèm với thuốc OTC
của bạn.

4. C
 hỉ dùng một loại
thuốc có cùng
thành phần hoạt
tính một lúc.

yêu cầu trợ giúp

5. M
 ọi loại thuốc, kể
cả thuốc OTC, nên
được để trên cao,
ở xa và khuất tầm
nhìn sau mỗi lần
sử dụng.

Các trung tâm kiểm độc mở cửa 24 giờ một ngày, mỗi ngày trong năm.
Cuộc gọi kết nối nhanh, miễn phí và bảo mật. Lưu số Poison Help vào điện thoại của bạn:

1-800-222-1222

