
Những Điều Quan trọng Về Thuốc 
Ngừa thai Khẩn cấp

Cân nhắc sử dụng thuốc Ngừa thai Khẩn cấp (EC) 
nếu:

• Quý vị đã quan hệ tình dục không bảo vệ, hoặc
• Quý vị nghĩ phương pháp ngừa thai của mình không

có tác dụng.

Thuốc Ngừa thai Khẩn cấp là gì?
Thuốc Ngừa thai Khẩn cấp chứa cùng loại thuốc như 
thuốc ngừa thai thông thường, và giúp ngừa thai. Có ba 
loại thuốc Ngừa thai Khẩn cấp cơ bản:

• Thuốc chỉ có Progestin (Plan B® One-Step,
Next Choice®)

• Ulipristate acetate (ella®)
• Thuốc viên uống ngừa thai thông thường liều cao

Đừng chờ đợi! Uống EC sớm nhất có thể.
• Tốt nhất là uống EC sớm nhất có thể; quý vị càng

uống EC sớm thì EC càng có hiệu quả.
• EC đã được chứng minh là có hiệu quả lên đến 5 ngày.
• Để biết thêm thông tin trao đổi với dược sĩ hoặc bác

sĩ của quý vị.

Khi uống như chỉ dẫn thuốc Ngừa thai Khẩn cấp đã được 
chứng minh là an toàn và hiệu quả.

• Thuốc Ngừa thai Khẩn cấp có thể giảm nguy cơ mang
thai đến 89 phần trăm.

• Hiệu quả của EC thay đổi tùy theo loại sử dụng và
thời gian uống.

• Chỉ nên dùng EC như một phương án dự phòng và
không nên được sử dụng làm phương pháp ngừa thai
chủ yếu của quý vị.

• Thuốc Ngừa thai Khẩn cấp không bảo vệ chống lại
các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, bao gồm
HIV/AIDS.

EC làm gì:
• Thuốc Ngừa thai Khẩn cấp ngừa thai.
• Thuốc Ngừa thai Khẩn cấp không có tác dụng sau

khi đã mang thai và sẽ không gây hại cho thai nhi
đang phát triển.

• Thuốc Ngừa thai Khẩn cấp KHÔNG giống như
RU-486 (thuốc phá thai)

• Dùng thuốc Ngừa thai Khẩn cấp sẽ không ảnh
hưởng đến khả năng mang thai trong tương lai
của phụ nữ.

Hành động Tiếp theo sau khi uống thuốc Ngừa thai 
Khẩn cấp

• Nếu quý vị nôn mửa sau khi uống thuốc ngừa thai
khẩn cấp quý vị có thể cần uống thêm một liều
nữa. Trước khi uống, liên lạc ngay với dược sĩ hoặc
nhà cung cấp dịch vụ y tế.

• Nếu quý vị không có kinh bình thường trong
vòng ba tuần, xét nghiệm thử thai.

• Điều rất quan trọng là phải đến bác sĩ hoặc phòng
khám để có được một phương pháp ngừa thai
thông thường và thông tin về cách phòng tránh
bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

• Nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc dược sĩ của quý vị
có thể cung cấp thuốc Ngừa thai Khẩn cấp để sử
dụng trong tương lai nếu cần.

Ở California, phụ nữ và nam giới có thể nhận dịch vụ kế 
hoạch hóa gia đình miễn phí thông qua Family PACT 
dựa trên thu nhập.  
Nếu quý vị chưa có bác sĩ hoặc phòng khám, gọi 

(800) 942-1054 để tìm một nhà cung cấp Family PACT
gần quý vị.
Theo Đạo luật Chăm sóc y tế với giá Phải chăng 
(ACA), thuốc Ngừa thai Khẩn cấp có thể được chi trả 
với bảo hiểm thuốc theo toa.ACT provider 

Thuốc Ngừa thai Khẩn cấp (EC) là một phương pháp hiệu 
quả và an toàn để ngừa thai sau khi quan hệ tình dục.  

California State Board of Pharmacy 
2720 Gateway Oaks Drive, Suite 100
Sacramento, CA 95833

www.pharmacy.ca.gov
(916) 574-7900

HÃY HIỂU BIẾT VÀ BẢO TRỌNG: 
Trao đổi với dược sĩ của quý vị!

www.pharmacy.ca.gov



Accessibility Report


		Filename: 

		emer_contrac_viet.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
