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Hướng dẫn xuất viện với Buprenorphine
Khi bạn trong bệnh viện, bạn có hội chứng cai nghiện thuốc opioid. Chúng tôi bắt đầu cho bạn dùng thuốc có
tên là Buprenorphine (tên thương hiệu bao gồm Suboxone hoặc Subutex).

Thuốc: Buprenorphine
Buprenorphine (‘bup’ hoặc ‘bupe’) giúp ngăn chặn các triệu chứng cai nghiện và thèm thuốc opioid.

Chúng tôi đang kê đơn loại thuốc này để dùng vài ngày tới trong lúc bạn được hỗ trợ thêm tại một trong các
phòng khám địa phương Điều Trị Nghiện Thuốc hoặc phòng khám MAT, ở đó bạn sẽ gặp một nhà cung cấp có
thể giúp bạn tiếp tục dùng thuốc này.

Điều rất quan trọng là bạn cần gặp một nhà cung cấp có thể kê đơn thuốc Buprenorphine CÀNG
SỚM CÀNG TỐT để bạn không bị hết thuốc!

Phòng khám tái khám
Hãy tái khám với bất kì phòng khám MAT mà chúng tôi làm việc với.
*Vui lòng gọi hoặc đến phòng khám vào sáng mai; nói với họ rằng bạn đã ở trong bệnh viện và được cho dùng bup.*

Tên của phòng khám (Name of Clinic)

Địa điểm (Địa chỉ) (Location (Address))

Giờ (Ngày/Thời gian) (Hours (Days/Times))

Phone number to schedule an appointment

Tên của phòng khám (Name of Clinic)

Địa điểm (Địa chỉ) (Location (Address))

Giờ (Ngày/Thời gian) (Hours (Days/Times))

Số điện thoại để lấy hẹn

Các phương tiện để đi đến phòng khám
Nếu bạn lo lắng về phương tiện để đến các cuộc khám bệnh, bạn có thể gọi LogistiCare để dùng các dịch vụ
chuyên chở được bảo hiểm chi trả. Thông tin có thể khác nhau giữa các quận.

Để tìm kiếm các dịch vụ được chi trả khác trong khu vực của bạn:
www.logisticare.com/reservation-numbers-location-map

● Blue Shield Health Plan – 866.290.9662

● Anthem Blue Cross Health Plan – 877.931.4755

● Health Net Cal Medi-Connect – 866.799.4465

● Health Net Medi-Cal Health Plan – 855.253.6863

● Tất cả các kế hoạch sức khỏe khác  – 877.440.7433
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Thuốc đường ruột
Khi bạn đang sử dụng thuốc phiện như buprenorphine, một tác dụng phụ rất phổ biến là táo bón. Vui lòng bắt
đầu sử dụng thuốc làm mềm phân không cần kê  - như Docusate Sodium (tên thương hiệu là Colace) 100mg hai
lần một ngày để giúp bạn không bị táo bón. Nếu bạn không đi cầu trong hơn 24-48 tiếng, hãy thử thuốc nhuận
tràng không cần kê đơn như Miralax, Dulcolax, Milk of Magnesia, hoặc Magnesium Citrate. Nói chuyện với
dược sĩ về những loại thuốc này và để được giúp chọn loại thuốc tốt nhất cho bạn.

Khi nào đến lại phòng cấp cứu/bệnh viện
Trở lại phòng cấp cứu với bất kỳ lo lắng nào khác như sốt hoặc bị đau dữ dội, nếu bạn ốm nặng hơn, hoặc nếu
bạn có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác.

HÃY NHỚ - Chúng tôi ở đây với bạn!
HÃY NHỚ - Chúng tôi lúc nào cũng ở đây với bạn! Chúng tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn với việc điều trị của
mình! Nếu bạn sử dụng thuốc opioid hoặc các loại thuốc khác trong tương lai, đang cai nghiện, hoặc cần trợ
giúp - chúng tôi ở đây với bạn!
Bạn có thể đến phòng cấp cứu 24/7 bất kỳ ngày nào nếu bạn cần bắt đầu lại buprenorphine.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc, xin gọi Substance Use Navigator (Nhân viên tư vấn cách dùng chất kích
thích):

Tên của Nhân viên tư vấn cách dùng chất
kích thích (Name of Substance Use
Navigator)

Số điện thoại (Phone)

Giờ (Ngày/Thời gian) (Hours (Days/Times))

Tài liệu này được dịch bởi Tổ chức Thông dịch viên Y tế Tình nguyện UC Berkeley (VHIO).

CA Bridge là một chương trình của Viện Y tế Công cộng ̣(Public Health Institute). Viện Y tế Công cộng
khuyến khích sừc khoẻ, phúc lợi, và chất lượng cuộc sống cho mọi người khắp tiểu bang Cali, xuyên
quốc gia, và vòng quanh thế giới. © 2021, California Department of Health Care Services. Những tài liệu
cung cấp bởi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC
BY-NC-ND 4.0). Các tài liệu khác có tại www.cabridge.org.
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