用藥迷思
Sai lầm khi dùng thuốc
Khi uống thuốc cần uống cùng với thuốc dạ dày mới có thể bảo vệ dạ dày？
1. Không phải tất cả thuốc đều có thể làm tổn thương dạ dày, những thuốc hại tới dạ dày thực tế
chỉ là thiểu số.
2. Có một số thành phần chủ yếu của thuốc dạ dày dễ kết hợp với thuốc khác , ảnh hưởng tới khả
năng hấp thụ của thuốc này.

Thuốc tốt nhất uống sau khi ăn cơm？
1. Rất nhiều người cho rằng thuốc sẽ hại dạ dày, cho nên suy luận rằng thuốc dùng tốt nhất sau khi
ăn cơm.
2. Việc hấp thụ một số thuốc bị ảnh hưởng bởi thức ăn, vì thế có thể cần uống khi đói.

Bệnh đã hết có thể không cần uống thuốc nữa?
1. Tác dụng của thuốc là tiêu trừ bệnh tật, kiểm soát hoặc làm chậm lại tiến triển của bệnh, làm
giảm biểu hiện của bệnh.
2. Đa số chất kháng sinh là để tiêu trừ nguồn gốc bệnh truyền nhiễm, dừng thuốc giữa chừng có
thể làm kháng thuốc.
3. Uống thuốc trong thời gian dài có thể kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, có thể làm giảm rõ
rệt các bệnh biến chứng.

Giới thiệu thuốc tốt cho bạn bè?
Chức năng các cơ quan, trạng thái bệnh, phản ứng điều trị , thể chất của mỗi người đều khác
nhau,vì thế cùng một lượng dùng thuốc ảnh hưởng khác nhau tới mỗi người, các bác sỹ hoặc các
dược sỹ thường sẽ chọn lựa các thuốc khác nhau cho mỗi người khác nhau.

Tiêm tốt hơn uống thuốc?
1. Đau: có thể làm đau chỗ bị tiêm.
2. Lây nhiễm: Nếu đầu kim, ống tiêm hoặc ống truyền không tiệt trùng tốt sẽ gây truyền nhiểm.
3. Rủi ro: Cơ hội cứu chữa hoặc giải độc đối với trường hợp phản ứng xấu khi tiêm thuốc hoặc
trúng độc do quá liều tương đối nhỏ.

4. Nguyên tắc cơ bản khi dùng thuốc: nếu sử dụng ở cục bộ thì không cần uống, nếu có thể uống
thì không cần tiêm.

Nghiền thuốc thành bột hiểu quả sẽ nhanh và tốt hơn ?
1. Có một số thuốc không thể nghiền thành bột hoặc nhai nhát như thuốc viên đặt dưới lưỡi, thuốc
viên hiệu quả lâu dài hoặc thuốc viên bọc.
2. Thuốc sau khi được nghiền nhỏ thì thiếu tính ổn định, phân gói cũng không thể chính xác, dẫn
tới không thể nắm bắt được hiệu quả của thuốc và lượng thuốc.

Thuốc an thần, thuốc ngủ không tốt, không nên uống?
1. Hiện tại thuốc an thần và thuốc ngủ thường dùng có tính an toàn cao.
2. Có thể phát huy tác dụng giảm lo lắng, giãn cơ và giúp để ngủ.
3. Khi cần thiết, có thể uống thuốc ngủ hoặc an thần trong thời gian ngắn, lượng dùng vừa phải, có
thể giúp người bệnh bớt lo lắng và ngủ.

Nha phiến sẽ gây nghiện, thà chịu đau chứ không nên uống ?
1. Các loại Morphine là thuốc giảm đau mạnh nhất, thường dùng nhất trong giảm đau sau khi mổ
hoặc trong điều trị bệnh ung thư.
2. Nếu sử dụ_ng trong điều trị y tế thì dường như không gây nghiện, hơn thế những người ung thư
giai đoạn cuối có quyền không phải chịu đau, đó là tiêu chí về nhân quyền.

