Thuốc &
Thai Nghén

Dưới đây là 4 mẹo để giúp bạn tìm hiểu
thêm về thuốc theo toa và thuốc không kê
đơn có thể ảnh hưởng đến bạn và con bạn
như thế nào:

Đặt Câu Hỏi

Mang thai có thể là một thời gian thú

Luôn nói chuyện với bác sĩ, y tá, hoặc dược sĩ
của bạn trước khi bạn bắt đầu dùng bất kỳ loại
thuốc, dược thảo, hoặc vitamin nào. Đừng ngưng
dùng thuốc trừ khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe của bạn đồng ý.

thể khiến bạn cảm thấy bất an nếu bạn

Sử Dụng Các Câu Hỏi Này:

vị. Tuy nhiên, thời gian này cũng có

không biết chắc thuốc của mình sẽ ảnh
hưởng đến em bé của bạn như thế nào.

Không phải tất cả các loại thuốc đều an
toàn để dùng khi bạn mang thai. Ngay

cả thuốc đau đầu hoặc thuốc giảm đau

cũng có thể không an toàn trong những
thời điểm nhất định của thai kỳ.

•
• Thuốc này có thể ảnh hưởng đến con tôi như thế nào?
•

•
• Tôi nên uống loại vitamin nào?

• Tôi có thể tiếp tục dùng thuốc này khi tôi bắt đầu cho
con bú sữa mẹ không?

Đọc Nhãn

Kiểm tra nhãn thuốc và
thông tin khác bạn nhận được
với thuốc của mình để tìm hiểu về những rủi
ro có thể xảy ra đối với phụ nữ mang thai hoặc
đang cho con bú.
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Việc ghi nhãn cho bạn biết những gì đã biết về việc thuốc
có thể ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai như thế nào.
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể giúp
bạn quyết định xem bạn có nên dùng thuốc hay không.

Thuốc & Thai
Nghén
Thông Minh
Trực Tuyến

Hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của
bạn về thông tin bạn nhận được trực tuyến.

Một số trang web cho biết một số loại thuốc an toàn
để sử dụng trong thai kỳ nhưng bạn nên kiểm tra với
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.
Cơ thể của mỗi phụ nữ khác nhau. Nó có thể không an
toàn cho bạn.
•

•

Báo Cáo
Sự Cố

Trước tiên, hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe của bạn về bất kỳ vấn đề
nào bạn gặp phải với thuốc. Ngoài ra, hãy
cho FDA biết về bất kỳ vấn đề nghiêm trọng
nào bạn gặp phải sau khi dùng thuốc.
•
•
www.fda.gov/MedWatch/report

Ghi danh vào Sổ Bộ Đăng Ký Mang Thai

Sổ bộ đăng ký bị phơi nhiễm khi mang thai là các nghiên cứu thu thập thông tin từ những phụ nữ dùng
thuốc theo toa hoặc chủng ngừa trong thời kỳ mang thai. Sổ bộ đăng ký mang thai giúp phụ nữ và bác
sĩ của họ tìm hiểu thêm về cách sử dụng thuốc an toàn trong thai kỳ.
• Giúp những phụ nữ mang thai khác bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của bạn với thuốc.
• Bạn sẽ không được yêu cầu dùng bất kỳ loại thuốc mới nào.

• Bạn sẽ cung cấp thông tin về sức khỏe của bạn và thai nhi. FDA không thực hiện các nghiên cứu

FDA không thực hiện các nghiên cứu về sổ bộ đăng ký mang thai, nhưng nó giữ một danh sách các sổ
bộ đăng ký.

Xem liệu có sổ bộ đăng ký thuốc của bạn tại: www.fda.gov/pregnancyregistries
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