婦女哺乳用藥安全
An toàn khi sủ dụng thuốc cho phụ nũ cho con bú
Tất cả những thứ mà người mẹ ăn vào đều có thể ngấm vào trong sữa mẹ, cho nên khi sử dụng
thuốc, người mẹ không chỉ phải cân nhắc đến việc con mình có thể phải bú sữa chứa thuốc, mà còn
phải cân nhắc tổng thể xem nếu ngừng cho con bú thì có ảnh hưởng tổng thể đến con nhỏ, bản thân
người mẹ, gia đình và xã hội hay không.

Khi người mẹ mắc bệnh, ngừng cho con bú là một suy nghĩ sai lầm
1.

Lượng thuốc mà trẻ nhỏ hấp thụ trong ngày do bú sữa mẹ sẽ phụ thuộc vào chức năng dạ dày
của trẻ nhỏ và thời gian bú sữa.

2.

Có thể lựa chọn các uống thuốc trước khi cho bú hoặc dự trữ sữa trong khi sử dụng thuốc hoặc
ngừng sử dụng thuốc.

(1)Nồng độ của thuốc đạt đến mức cao nhất là sau khi sử dụng thuốc trong vòng 1-3 tiếng.
(2)Sau khi uống thuốc 6 tiếng mới cho con bú là tương đối an toàn.
(3)Hỏi ý kiến của dược sỹ xem có nên tạm thời ngừng uống thuốc hay không.
3.

Bảo quản sữa mẹ

(1)Ở nhiệt độ phòng có thể để 6-8 tiếng.
(2)Trong ngăn lạnh của tủ lạnh có thể để 3-5 ngày.
(3)Trong ngăn đá có thể để 3-4 tháng.

Cân nhắc sử dụng thuốc khi cho con bú
1. Dược liệu có thật sự cần thiết hay không.
2. Lựa chọn dược liệu an toàn.
3. Khi dược liệu có khả năng ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, nên đo nồng độ thuốc có trong máu của trẻ
nhỏ.
4. Ho con bú trước khi uống thuốc có thể giảm mức ảnh hưởng của thuốc đến trẻ nhỏ.

Yếu tố quyết định dược liệu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ
1. Tính chất của dược liệu:
Trước khi uống thuốc nên hỏi kĩ dược sỹ hoặc bác sỹ chuyên nghiệp, lựa chọn loại thuốc mà

dạ dày không dễ hấp thụ, có tính tan trong nước, tỷ lệ kết hợp Prôtêin cao, chu kỳ bán rã ngắn, đồng
thời cố gắng chỉ sử dụng thuốc theo 1 đơn nhất định.
2. Tần suất và liều lượng hấp thụ dược liệu:
Kiến nghị sử dụng thuốc liều thấp, chu kỳ bán rã ngắn, không bị tích tụ trong cơ thể, mặc dù
tần suất sử dụng thuốc cao nhưng cũng không phân bố đến sữa.
3. Tránh sử dụng dược phẩm có tính nguy hiểm:
Có những loại thuốc mặc dù lượng sử dụng ít nhưng lại có hại đến trẻ sơ sinh, như: Penicillin,
thuốc sulfa, v.v...
4. Thuốc tránh thai:
Sử dụng bao cao su hoặc thuốc tránh thai chỉ chứa progestin.

