
Thuốc có toa và thuốc không cần toa
 bác sĩ gia đình (GP) hay bác sĩ chuyên khoa có thể ấn định 
thuốc cho quý vị bằng cách ghi toa

 quý vị cần mang toa này đến một dược sĩ / nhà thuốc tây

 dược sĩ sẽ soạn/chế thuốc và giải thích cho quý vị cách 
dùng thuốc, những dị ứng cần lưu ý, và cho biết quý vị sẽ 
phải trả bao nhiêu tiền

 quý có thể mua mốt số thuốc viên, kem hoặc thuốc nước 
mà không cần toa.  Chính phủ không có trợ cấp cho 
những loại thuốc không cần toa.

Trả tiền cho thuốc có toa
 khi quý vị đem toa đến dược sĩ / nhà thuốc tây, quý vị nên 
mang theo thẻ Medicare, thẻ Chăm Sóc Y Tế hay thẻ Giảm 
Giá cho Người có trợ cấp Lão Niên (Pension Concession) 
bởi vì những thẻ này sẽ giúp quý vị mua thuốc với giá rẻ 
hơn.

 Chương trình Tài Trợ Thuốc của Chính phủ Liên bang (PBS) 
trợ cấp cho những loại thuốc nằm trong chương trình này.

 thuốc phải được bác sĩ cho toa thì mới được hưởng trợ 
cấp PBS, nhưng ngay ở trong trường hợp này, không phải 
là tất cả các thứ thuốc đều được giảm giá.  Nếu bác sĩ cho 
một thứ thuốc không có tên trên danh sách PBS thì quý vị 
phải trả nguyên giá.

 nếu quý vị có thẻ Chăm Sóc Y Tế thì số tiền tối đa quý vị sẽ 
phải trả cho mỗi thứ thuốc có tên trong danh sách PBS là 
$4.90 (kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2007).

 Nếu quý vị chỉ có thẻ Medicare thì số tiền tối đa mà quý vị 
sẽ phải trả cho mỗi thứ thuốc có tên trong danh sách PBS 
là $3.70 (kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2007).

 những giá tối đa này sẽ được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 
Giêng mỗi năm.

 nếu quý vị hay gia đình của quý vị cần nhiều loại thuốc 
trong một năm, xin quý vị hỏi dược sĩ của mình về một 
chương trình khác có tên là Mạng Lưới An Toàn (Safety 
Net), chương trình này sẽ giúp giảm chi phí cho quý vị 
thêm nữa sau khi quý vị đã trả tổng cộng một số tiền nào 
đó.  Dược sĩ có thể giúp quý vị xin vào chương trình này.

Dược sĩ có thể hỏi là quý vị có muốn mua một loại thuốc 
tương tự với giá rẻ hơn hay không.  Có nhiều loại thuốc 
được bán dưới nhiều nhãn hiệu và giá thay đổi từ hiệu 
này sang hiệu khác.  Các thuốc tương tự đều có những 
số lượng giống nhau về những thành phần của thuốc, 
với cùng một độ mạnh và liều lượng và đã được thử 
nghiệm để biết chắc là những loại thuốc này có tác dụng 
giống như những thuốc với nhãn hiệu đắt tiền hơn.

Uống thuốc
 cách dùng thuốc sẽ được viết trên một nhãn hiệu dán trên 
hộp thuốc.  Nếu quý vị không hiểu cách dùng này, hãy hỏi 
dược sĩ của quý vị để được giải thích rõ rệt:

- Nên chắn chắn là quý vị¹ :

- không dùng thuốc ghi toa của người khác

- không nên dùng thuốc cũ hoặc thuốc đã quá hạn

- giữ thuốc ở những chỗ mà trẻ em không thể lấy được

- nên trở lại gặp bác sĩ nếu có dị ứng

- đừng đưa thuốc mà bác sĩ ghi toa cho quý vị cho người 
khác dùng kể cả những thân nhân đến từ nưóc ngoài

- báo cho dược sĩ hay bác sĩ biết nếu quý vị gặp khó 
khăn trong việc dùng thuốc hoặc quý vị quên dùng 
thuốc.

-  hiểu rõ về việc cất giữ thuốc của quý vị - thí dụ, một 
số thuốc phải được giữ trong tủ lạnh trong khi một số 
khác thì không được để trong tủ lạnh.

- nên kiểm lại với dược sĩ hay bác sĩ trước khi uống hoặc 
dùng những thuốc mới để biết chắc là những thuốc 
này không tác động với những thuốc mà quý vị đang 
dùng.

Không phải thuốc nào cũng cần toa
 quý vị có thể để ý thấy là cách bác sĩ ở Úc cho thuốc khác 
với cách ở Việt Nam.  Quý có thể thấy là các bác sĩ tại Úc có 
thể ngần ngại ít hay nhiều trong việc cho thuốc, hoặc có 
vẻ họ dùng thuốc chích một cách khác biệt.

 nhiều bác sĩ trong hệ thống y tế ở Úc nhìn nhận là sự lo 
lắng có thể gây bệnh về mặt sinh lý.  Bác sĩ có thể muốn 
quý vị nói về bệnh tình của mình, hay học cách thư giãn, 
hơn là cho toa thuốc cho quý vị.

 một khi bác sĩ tin rằng lối sống của quý vị có thể ngăn 
ngừa bệnh tình phát tán hoặc khiến nó trở nên trầm trọng 
hơn, họ có thể đề nghị quý vị nên thay đổi lối sống, chẳng 
hạn như tập thể dục nhiều hơn, ăn uống dinh dưỡng hơn 
hay có nhiều hoạt động giải trí hơn.  Điều này nghe có vẻ 
lạ, tuy nhiên, lời khuyên này dựa trên sự điều nghiên về 
sức khoẻ tốt.

 quý vị cũng có thể đang dùng thuốc cổ truyền/thuốc ta 
hay những thứ thuốc mà quý vị mua không cần toa cho 
bệnh tình của quý vị.  Tốt hơn hết là quý vị nên cho bác sĩ 
biết là quý vị dùng những thứ này, mặc dù bác sĩ cũng có 
thể không quen thuộc với chúng.  Đó là bởi vì thuốc có 
ghi toa và thuốc cổ truyền/thuốc ta có thể phản ứng với 
nhau và gây ra các biến chứng.
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Tìm hiểu thêm về thuốc
 quý vị có thể có thêm các dữ kiện về những phản ứng 
thông thường, sự tác động qua lại của các loại thuốc, các 
lời khuyên và các dữ kiện tổng quát về thuốc cần toa, 
không cần toa và những loại thuốc bổ (dược thảo / thuốc 
thiên nhiên / thuốc bổ / chất khoáng) bằng cách điện 
thoại cho Đường dây về Thuốc Toa Toàn Quốc (National 
Prescribing Service) qua số 1300 888 763, từ 9 giờ sáng 
đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.  Xin lưu ý là chúng 
tôi không có thông dịch viên qua điện thoại trên đường 
dây này.

 Các chi tiết về Medicare, thuốc có trong danh sách PBS 
và cách dùng thuốc một cách an toàn, được dịch ra 
16 thứ tiếng, và quý vị có thể vào xem tại http://www.
medicareaustralia.gov.au/yourhealth/our_services/ 
choose_your_language.htm#d.
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1. Hệ thống y tế tại Queensland 6. Dịch vụ khám răng
2. Gặp bác sĩ 7. Dịch vụ y tế liên ngành
3. Thuốc men 8. Giữa gìn sức khoẻ và phòng bệnh
4. Bệnh viện tại Queensland 9. Dịch vụ y tế và hỗ trợ cho những nhóm đặc biệt
5. Trung tâm y tế cộng đồng 10. Quý vị và hệ thống y tế

Loạt bản tin này 
gồm 10 bản. 

Toàn bộ gồm: ©
 Q

U
EE

N
SL

A
N

D
 H

EA
LT

H
  -

 JU
N

E 
20

07

The Queensland Health System – Information for people from multicultural backgrounds living in Queensland


