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Buprenorphine
Những điều bạn cần biết
Tháng 6 năm 2021

Buprenorphine là gì?
● Buprenorphine - hoặc bup - là thuốc dành cho người bị
đau mãn tính hoặc nghiện thuốc phiện (ma tuý hoặc
thuốc giảm đau). Nhiều người biết đến nó thông qua tên
nhãn hàng như Suboxone® and Subutex®.

● Buprenorphine giúp loại bỏ cảm giác thèm thuốc và cai
nghiện, mà không làm bạn cảm thấy bị phê thuốc.

● Người bệnh ít bị quá liều khi dùng buprenorphine. Đây là
một loại thuốc an toàn đã được sử dụng trong 30 năm.

● Nó không phải là thuốc thay thế cho một loại thuốc khác -
nó là một loại thuốc hàng ngày mà bạn có thể cần để duy
trì sức khỏe.

● Buprenorphine và naloxone thường được dùng chung
trong một viên. Naloxone giống như Narcan®, nhưng nếu
bạn dùng thuốc dưới lưỡi thì naloxone sẽ không đi vào
cơ thể và không làm bạn ốm. Naloxone đảm bảo người
uống không nghiền thuốc và tiêm nó - nếu bạn làm vậy,
naloxone sẽ đi vào cơ thể và làm bạn cảm thấy bị ốm.

Dùng buprenorphine thì như thế nào?
● Nhiều người nói cảm giác thèm thuốc và các triệu chứng cai

nghiện biến mất, họ cảm thấy "đầu óc tỉnh táo", và cơn đau
mãn tính của họ được cải thiện.

● Mỗi buổi sáng bạn nên ngậm một viên hoặc một dải thuốc
dưới lưỡi của bạn và để nó tan - đừng nuốt thuốc.

● Người bệnh thường dùng thuốc mỗi ngày, và họ cảm thấy
ốm nếu bất chợt ngừng thuốc.

● Thông thường không có tác dụng phụ, nhưng một số người
bị đau đầu, đau bụng, hoặc khó ngủ.

● Nhiều người dùng thuốc trong nhiều năm, hoặc mãi mãi.
Nếu bạn muốn dừng sử dụng nó thì vẫn được, nhưng hãy
nói chuyện với đội ngũ bác sĩ của bạn trước.

● Khả năng dùng quá liều buprenorphine là rất thấp, nhưng
nếu được pha với các loại thuốc khác hoặc rượu, sử dùng
quá liều có thể xảy ra.

● Một số người tiêm buprenorphine mỗi tháng dưới da bụng. Đây
là lựa chọn tốt nếu bạn cảm thấy khó uống thuốc mỗi ngày.

Buprenorphine có phù hợp với tôi không?
● Nếu bạn hiện đang sử dụng methadone, hãy nói chuyện

với đội ngũ bác sĩ của bạn trước khi đổi thuốc.

● Trước khi sử dụng liều buprenorphine đầu tiên, hầu hết
người bệnh cần cảm thấy một số các triệu chứng cai
thuốc. Điều đó quan trọng vì nếu bạn dùng nó trong khi
các loại thuốc phiện khác có trong cơ thể của bạn, bạn có
thể bị ốm nặng.

● Hãy nói chuyện với đội ngũ bác sĩ của bạn để xem nếu
buprenorphine là một loại thuốc tốt cho bạn. Có rất
nhiều sự lựa chọn tốt cho việc điều trị, chỉ có bạn và đội
ngũ bác sĩ của bạn biết loại nào tốt nhất cho bạn.

Làm thế nào tôi có thể nhận buprenorphine?
● Bạn có thể đến bất kì địa điểm nào ở dưới đây để bắt
đầu. Bạn có thể sẽ cần đến khám nhiều lần trước khi lấy
liều đầu tiên. Tại một số phòng khám (như là phòng khám
methadone), bạn cần đến mỗi ngày để nhận liều
buprenorphine.

● Thay vì đến phòng khám methadone (phòng khám chuyên
điều trị cai nghiện), bạn có thể lấy thuốc tại bác sĩ chăm sóc
chính của mình. Thời gian đầu, bạn cần đến khám mỗi ngày,
nhưng nhiều người có thể sớm đổi sang khám mỗi tuần
hoặc mỗi tháng.

● Một số nhóm chuyên gia y tế sử dụng công nghệ (máy tính,
điện thoại, vv) cung cấp các đơn thuốc qua internet/ điện
thoại thay vì đến phòng khám bác sĩ, vì vậy bạn cần có điện
thoại và mạng internet để sử dụng các dịch vụ đó.
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