
Thuốc Ngừa Thai 
Khẩn Cấp

Không bao giờ 
gọi là quá trể 
để ngăn ngừa 
sự thụ thai

Đừng Dùng Thuốc Ngừa Thai Khẩn 
Cấp Như Phương Pháp Ngừa Thai 
Thông Thường
Thuốc ngừa thai khẩn cấp chỉ dùng trong trường hợp 
khẩn cấp. Thuốc này không có hiệu quả như các cách 
thức ngừa thai thông thường. 

Nếu bạn giao hợp bạn nên dùng phương pháp ngừa 
thai thông thường (như thuốc viên ngừa thai, bao cao 
su, thuốc ngừa thai chích, v.v…)

Tại Sao?
• Thuốc ngừa thai khẩn cấp không bảo vệ 

bạn những bệnh truyền nhiễm qua đường 
tình dục và bệnh AIDS (SIDA).

• Bạn nên dùng bao cao su để tránh những bệnh 
truyền nhiễm qua đường tình dục và AIDS.

Loại Thuốc Này An Toàn Không?
Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Liệu Hoa Kỳ 
(FDA) đã cho biết là thuốc ngừa thai khẩn cấp là một 
loại thuốc được chọn lựa an toàn để giúp bạn giãm bớt 
cơ hội thụ thai sau khi giao hợp mà bạn không dùng 
phương pháp ngừa thai nào.

Nếu vì lý do gì mà bạn không nên dùng thuốc ngừa 
thai khẩn cấp, bạn hãy nói chuyện với bác sĩ để tìm 
hiểu thêm.

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Có  
Phản Ứng Phụ Không? 
Thuốc ngừa thai khẩn cấp làm cho một số người phụ 
nữ cảm thấy khó chịu nơi bụng hay ói mửa. Một số 
phụ nữ có thể thấy đau ở vú hay nhức đầu. Các phản 
ứng phụ này thường chỉ kéo dài trong vòng một ngày 
mà thôi. Thuốc ngừa thai khẩn cấp PROGESIN-
ONLY có ít phản ứng phụ hơn. Thuốc ngừa thai khẩn 
cấp cũng có thể làm cho kinh nguyệt của bạn đến trễ 
hay sớm hơn bình thường.

Tôi Có Thể Tìm Thuốc Ngừa Thai  
Khẩn Cấp Ở Đâu? 
Bạn có thể xin toa thuốc ngừa thai khẩn cấp từ bác sĩ 
gia đình hay từ các trạm y tế công cộng. Ở một số nơi 
người phụ nữ có thể đi trực tiếp tới các cửa hiệu bán 
thuốc tây để mua thuốc này. 

Bạn có thể lên mạng Internet để biết thêm chi tiết về 
“cách làm thế nào để tìm thuốc ngừa thai khẩn cấp ở 
Mỹ và Canada” và địa chỉ trên máy vi tính của “EC Pill 
Brands Worldwide” là:

PATH là một tổ chức quốc tế, phục vụ bất vụ lợi để cải thiện tình 
trạng sức khoẻ của toàn cầu. Hợp tác với các cơ quan y tế công cộng 
và tư nhân. PATH phát triển những phương pháp kỹ thuật thích hợp 
và sáng tạo những biện pháp thích ứng về văn hóa cho những vấn đề 
thuộc về sức khỏe của cộng đồng. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm chi 
tiết qua máy vi tính www.path.org 
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Bạn Có Lo Ngại Rằng Mình Mang  
Thai Không?
Hãy nghỉ đến chuyện dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp 
nếu bạn giao hợp trong 5 ngày vừa qua và:

• Bạn đã không dùng một phương 
pháp ngừa thai nào.

• Bao cao su bị rách.

• Bạn trễ hẹn đi chích thuốc ng ừa thai.

• Bạn quên uống thuốc liên tiếp trong hai 
ngày hay nhiều hơn hoặc bạn bắt đầu 
dùng thuốc vỉ thuốc ngừa thai trễ.

• Bạn bị cưỡng bức giao hợp.

Bạn hãy nghỉ đến phương pháp ngừa thai khẩn 
cấp để tránh mang thai sau khi giao hợp.

Có hai cách để tránh mang thai trong trường hợp 
khẩn cấp:

1. Thuốc ngừa thai khẩn cấp viên được dùng 
trong vòng 5 ngày sau khi giao hợp.

2. Đặt vòng xoắn được dùng trong 
vòng 7 ngày sau khi giao hợp.

Nếu bạn cần biết thêm chi tiết, nên hỏi bác sĩ gia 
đình của bạn.

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Là Gì?
Thuốc ngừa thai khẩn cấp (còn được gọi là ECPs) là 
một loại thuốc ngừa thai thông thường được dùng với 
lượng thuốc đặc biệt trong vòng 5 ngày sau khi giao 
hợp để tránh mang thai. 
Có hai loại thuốc ngừa thai khẩn cấp:

• Viên thuốc progestin-only (Plan B®) làm 
giảm cơ hội mang thai 89 phần trăm.

• Estrogen/progestin viên có thể làm giảm 
cơ hội mang thai 75 phần trăm.

Được dùng với lượng thuốc đặc biệt, một vài loại thuốc 
ngừa thai thông thường có thể được dùng như thuốc 
ngừa thai khẩn cấp.

Những địa chỉ qua máy vi tính có đưa ra những loại 
thuốc và cách dùng ở mỗi quốc gia:  
http://www.not-2-late.com

Làm thế Nào để Dùng Thuốc Ngừa  
Thai Khẩn Cấp?

• Bạn có thể uống thuốc viên progestin-only hoặc là 
một liều lượng thuốc hay hai liều thuốc: Liều thuốc 
đầu tiên trong vòng 120 giờ sau khi bạn giao hợp 
mà không dùng phương pháp ngừa thai nào và liều 
thuốc thứ hai được dùng ngay trong 12 giờ sau đó.

• Bạn phải dùng hai liều thuốc viên estrogen 
hay progestin: Lần đầu trong vòng 120 
giờ và lần thứ hai 12 giờ sau đó.

• Dùng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ hay 
uống theo liều lượng nào thích hợp với bạn nhất.

Đừng Đợi!
Để tránh mang thai, bạn 
cần phải dùng thuốc ngừa 
thai khẩn cấp trong vòng 
5 ngày (120 giờ) sau khi 
giao hợp. Thuốc ngừa 
thai khẩn cấp có nhiều 
hiệu quả hơn nếu bạn 
dùng ngay sau khi giao hợp.

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp Có  
Công Hiệu Như Thế Nào?
Các sự nghiên cứu về y khoa nói rằng trong nhiều 
trường hợp, thuốc ngừa thai khẩn cấp giúp tránh mang 
thai bằng cách tạm thời ngừng sự rụng trứng hay làm 
chậm tiến trình của sự rụng trứng. Điều này có thể 
ngăn ngừa sự thụ tinh nhưng không ngăn chặn được 
những gì xảy ra sau khi thụ tinh.

Thuốc ngừa thai khẩn cấp sẽ không giúp được gì cho 
bạn nếu bạn đã mang thai. Thuốc ngừa thai khẩn cấp 
không phải là thuốc phá thai.

Để biết thêm chi tiết, xin gọi Đường Dây Ngừa Thai 
Khẩn Cấp. Phục vụ miễn phí, kín đáo, 24 tiếng  
một ngày.
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