
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự giảm  hiệu 

quả của thuốc 

trụ sinh ảnh 

hưởng đến sức 

khoẻ của bạn 

bằng cách 

nào? 

Nên nhớ rằng...  

  Những thuốc trụ sinh không có 

tác dụng cho những trường hợp 

nhiễm trùng gây ra bởi virus (siêu 

vi khuẩn) như cảm lạnh, sưng 

hốc mủi và sưng cuống phổi.  

  Dùng thuốc trụ sinh trong những 

trường hợp không cần thiết có 

thể giảm hiệu quả của thuốc trụ 

sinh trong việc chống vi khuẩn.  

  Phòng ngừa sự nhiễm trùng 

bằng cách rữa tay thường 

xuyên bằng xà bông và nước 

nóng.  

  Dùng thuốc đúng với sự chỉ dẩn 

của bác sỉ.  

o Không cắt giảm liều lượng để 

cho người khác.  

o Không ngưng quá sớm.  

Nên nói chuyện với người dược sỉ của 

bạn khi bạn cần giải thích! 

 

Office of Disease  

Prevention & Epidemiology 

800 NE Oregon Street, Suite 772 

Portland, OR 97232 

Phone: (971) 673-1111 

Fax: (971) 673-1100 

www.oregon.gov/DHS/ph/antibiotics 
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Những chứng bệnh chung nơi 

người lớn tuổi  

Gây ra bởi vi khuẩn 

 Bệnh sưng phổi.  

 Bệnh sưng ống dẫn tiểu.  

 Bệnh sưng màng óc 

(hiếm có)  

Gây ra bởi siêu vi khuẩn  

 Cảm lạnh.  

 đau cuống họng  

 Cúm  

 Sưng hốc mủi  

 Sưng cuống phổi  

  
 

 

Hảy tự giử sức khoẻ 

của mình bằng 

cách đặt những cân 

hỏi! 

 

Thuốc trụ sinh chỉ điều trị 

những chứng bệnh gây ra 

bởi vi khuẩn! 

 

Lối phân nửa của tổng 

số thuốc trụ sinh điều trị 

cho sự nhiểm trùng phần 

trên như cảm lạnh, sổ 

mủi đều không Cần thiết!  

 

Sự giảm hiệu quả của 

thuốc trụ sinh là gì?  

Vi khuẩn sẽ biến đổi vì sử dụng 

thuốc trụ sinh trong trường hợp 

không cần thiết. 

Vi khuẩn sẽ trở nên khó trị liệu, 

đưa đến sự kéo dài bệnh, phải đi 

nhà thương nhiều hơn, và tiền 

chửa bệnh cao hơn! 

 

 

 

 

 

 

 

Những nguyên do nào làm giảm 

hiệu quã của thuốc trụ sinh?  

 Dùng thuốc trụ sinh không 

cần thiết trong trường hợp 

bệnh gây ra bởi siêu vi 

khuẩn.  

 Chia thuốc trụ sinh cho 

người khác  

 Ngưng dùng thuốc trụ sinh 

sớm hơn lời dặn cũa Bác sỉ.  

 

 

Tôi phải làm thế nào để ngừa bệnh 

và giữ hiệu quả của thuốc trụ sinh?  

 

 Giử sức khoẻ tốt: hằng năm 

chích ngừa bệnh cúm và hỏi 

bác sỉ và dược sỉ của bạn về 

thuốc chủng ngừa bệnh sưng 

phổi và bệnh mụt lở ngoài da.  

 

 Ngừa bệnh bằng cách rửa 

tay bằng xà bông và nước nóng 

ít nhất là trong 20 giây.  

 

 Dùng thuốc đúng với sư chỉ 

dẫn của bác sỉ, nếu không bênh 

sẽ vẩn còn đó và thuốc trụ sinh 

sẽ không có hiệu quả cho những 

bệnh trong tương lai.  

 

 


