Để tận dụng Danh Sách Thuốc của
quý vị:
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••
••
••
••

Vietnamese

Giúp quý vị theo dõi các loại thuốc của mình

Luôn cập nhật bằng cách gạch bỏ bất kỳ loại thuốc
nào quý vị không còn sử dụng nữa và thêm tên các loại
thuốc mới khi quý vị bắt đầu sử dụng.
Liệt kê tất cả các loại thuốc hiện đang sử dụng, bao
gồm: thuốc theo toa, thuốc không kê đơn, thảo dược
và thuốc tự nhiên.
Mang theo danh sách thuốc với quý vị mỗi khi quý
vị đến khám bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên viên y tế, hoặc
nếu quý vị vào bệnh viện.
Giữ danh sách thuốc bên mình mọi lúc phòng trường
hợp khẩn cấp.
Truy cập trang mạng của chúng tôi tại
nps.org.au/medicineslist để in thêm các trang hoặc
yêu cầu thêm bản sao. Giữ tất cả các trang của quý vị
cùng với nhau.

Tên của tôi:

Dị ứng hoặc các vấn đề trước đây:

Chi tiết liên lạc khẩn cấp:

Danh Sách Thuốc cũng có sẵn thêm 10 ngôn ngữ: tiếng Ả
Rập, tiếng Quảng (Trung Quốc), tiếng Phổ Thông (Trung
Quốc), tiếng Crôatia, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Hàn, tiếng
Maxêđônia, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Đường Dây Dược phẩm (Medicines
Line) theo số 1300 MEDICINE (1300 633 424)

Chi tiết liên lạc của Bác sĩ gia đình/ bác sĩ chuyên khoa:

Gọi

Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
AEST (không bao gồm các ngày nghỉ lễ tại tiểu
bang NSW).
Tải xuống Ứng dụng Medicinewise
để quý vị luôn có thuốc và thông tinvề sức khỏe
bên mình.
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Tên thuốc
Thành phần hoạt chất hoặc tên thương hiệu
Í
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ỈL
CH DỤ:

Thành phần hoạt chất: aspirin.
Nhãn hiệu: Viên nang Astrix 100mg

Bao nhiêu và
khi nào

Hướng dẫn đặc biệt
hoặc bất kỳ bình luận nào

Ngày bắt đầu

Thuốc dùng để làm gì

Mỗi ngày một
viên

Nuốt cả viên nang, sau bữa ăn,
xem lại trong vòng 12 tháng (tháng 11 năm 2019)

19.11.18

Giảm nguy cơ đông máu và giúp
ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ

