
Vietnamese  - CA Bridge: Medicines for Treating Opioid Use Disorder - June 2021

Thuốc Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Chất Kích Thích:
Những điều bạn cần biết khi lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho bản thân
Tháng 6 năm 2021

Buprenorphine
(Suboxone®, Subutex®, Zubsolv®)

Methadone Naltrexone
(Vivitrol®)

Không dùng thuốc

NHỮNG LỢI ÍCH
● Đây là một loại thuốc đã được nghiên cứu kỹ

lưỡng, và an toàn khi sử dụng lâu dài.

● Những người dùng Buprenorphine ít có nguy cơ bị
quá liều hoặc tử vong so với những người không
dùng thuốc này.

● Nó ngăn chặn cảm giác thèm thuốc và phê thuốc
nếu bạn tái sử dụng thuốc nghiện.

● Nó có hiệu quả hơn đối với cơn đau mãn tính so
với methadone hoặc naltrexone.

● Nó ngăn chặn các triệu chứng cai nghiện (không
giống như naltrexone hoặc không dùng thuốc).

● Bạn có thể đạt được liều lượng thích hợp trong
vài ngày (nhanh hơn so với methadone).

● Nó không tạo ra cảm giác "phê thuốc."

● Hầu hết người bệnh nhận thuốc từ bác sĩ chăm
sóc chính, người có thể cung cấp tối đa một tháng
thuốc mỗi lần — không cần đi hàng ngày hoặc
đến phòng khám đặc biệt.

● Một số người thích sự tư vấn và hỗ trợ của phòng
khám methadone — nhiều phòng khám hiện nay
cũng cung cấp buprenorphine ngay tại cửa sổ.

● Được sử dụng an toàn bởi những bệnh nhân có
kiểm tra sức khỏe tổng quát cho công nhân (tại
nơi làm việc) hoặc trong thời gian tạm tha.

● Nó được bao trả bởi hầu hết các chương trình
bảo hiểm y tế.

THẬN TRỌNG
● Tác dụng phụ hiếm gặp VÀ ít nghiêm trọng hơn và ít

thường xuyên hơn các loại opioid khác. Tất cả các
loại opioid có thể gây khó ngủ, buồn nôn, đau đầu,
hoặc quá liều nếu trộn với các loại thuốc khác.

● Một số nhóm người nghiện rượu ẩn danh / ma tuý
vô danh, chương trình điều trị, và cảnh sát / thẩm
phán có thể không hỗ trợ điều này.

● Thông thường, bạn nên cai nghiện trước khi dùng
liều thuốc đầu tiên.

● Việc ngừng sử dụng buprenorphine thường được
thực hiện từ từ và có sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.

NHỮNG LỢI ÍCH
● Nó là một loại thuốc đã được nghiên cứu kỹ

lưỡng và an toàn khi sử dụng lâu dài.

● Những người dùng Buprenorphine ít có nguy
cơ bị quá liều hoặc tử vong so với những
người không dùng thuốc này.

● Nó ngăn chặn cảm giác thèm thuốc và phê
thuốc nếu bạn tái sử dụng thuốc nghiện.

● Nó giúp giảm đau mãn tính, nhưng ít hơn
buprenorphine.

● Nó ngăn chặn các triệu chứng cai nghiện
(không giống như naltrexone hoặc không có
thuốc) và có thể mất nhiều thời gian hơn để
đạt được liều lượng dễ chịu hơn
buprenorphine.

● Nó không tạo cảm giác "phê thuốc" nếu dùng
đúng liều lượng.

● Những người sử dụng Methadone ít có nguy
cơ tái nghiện, nhiễm HIV hoặc đi tù hơn những
người không dùng.

● Các phòng khám methadone cung cấp dịch vụ
tư vấn và hỗ trợ quản lý các trường hợp.

● Bạn không cần phải vào quá trình cai nghiện
trước khi bắt đầu thuốc..

● Nó được bao trả bởi hầu hết các chương trình
bảo hiểm y tế.

THẬN TRỌNG
● Các tác dụng phụ có thể bao gồm buồn ngủ

(nếu liều lượng quá cao), táo bón hoặc nhịp
tim nguy hiểm — những tác dụng phụ này có
thể được ngăn chặn bằng cách làm việc với
nhóm y tế của bạn.

● Nếu bạn dùng quá nhiều hoặc trộn với các loại
thuốc khác, bạn có thể bị quá liều.

● Nó chỉ được dùng thuốc bằng cách đến phòng
khám methadone thường xuyên.

● Việc dừng methadone phải được thực hiện từ
từ và có sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.

NHỮNG LỢI ÍCH
● Nó ngăn chặn cảm giác thèm thuốc opioid và

thèm rượu, đồng thời ngăn cảm giác phê thuốc
nếu bạn sử dụng opioid.

● Bạn chỉ cần tiêm mỗi tháng một lần.

● Nó không phải là opioid và không gây ra các triệu
chứng cai nghiện nếu bạn ngừng dùng thuốc.

● Mặc dù các nghiên cứu cho thấy buprenorphine
và methadone đều hữu ích, nhưng một số nhóm
người nghiện rượu ẩn danh / ma tuý vô danh,
chương trình điều trị và cảnh sát / thẩm phán có
thể nghiêng về việc sử dụng naltrexone hơn.

THẬN TRỌNG
● Bạn có nhiều khả năng tái nghiện và dùng quá

liều so với khi dùng buprenorphine hoặc
methadone.

● Trong lần tiêm đầu tiên, nếu bạn có opioid trong
cơ thể, bạn sẽ có khả năng bị vào quá trình cai
nghiện. Bạn phải trải qua quá trình cai nghiện
trước và không được dùng trong 1-2 tuần.

● Nó có thể rất khó để bắt đầu dùng thuốc này.
Không giống như methadone và buprenorphine,
nó không giúp làm giảm các triệu chứng cai
nghiện và có thể gây cai nghiện đến 2 tuần nếu
sử dụng thuốc quá sớm.

● Nó không giúp giảm đau mãn tính.

● Nó có thể đắt và khó mua; nhiều chương trình
bảo hiểm không thanh toán hoặc chỉ chi trả sau
một quá trình dài tự trả.

● Khả năng chịu đựng của bạn giảm xuống khi bạn
không dùng bất kỳ loại thuốc opioid nào. Điều
đó có nghĩa là nếu bạn dùng lại, bạn có nguy cơ
tử vong cao hơn so với khi bạn dùng methadone
hoặc buprenorphine.

● Nếu bạn cần phẫu thuật khẩn cấp hoặc bị đau
dữ dội đột ngột, opioid sẽ không hoạt động tốt.

NHỮNG LỢI ÍCH
● Một số bệnh nhân thích bỏ thuốc hoàn toàn, ngay

cả khi có nguy cơ cao tái dùng và dùng quá liều.

● Tác dụng phụ của thuốc tránh được. Tác dụng phụ
của việc không dùng thuốc là tăng nguy cơ tái
dùng và tử vong do dùng thuốc quá liều.

THẬN TRỌNG
● Bạn có nhiều khả năng tái nghiện, dùng quá liều

và tử vong, so với việc dùng buprenorphine hoặc
methadone.

● Không kiểm soát được cảm giác thèm thuốc và cai
nghiện khi bạn không dùng thuốc, và nếu bạn lỡ
tái sử dụng thuốc phiện, sẽ rất khó để ngưng
dùng.

● Khả năng chịu đựng của bạn giảm xuống khi bạn
không dùng bất kỳ loại thuốc opioid nào. Điều đó
có nghĩa là nếu bạn tái nghiện, bạn có nguy cơ tử
vong cao hơn so với khi bạn dùng methadone
hoặc buprenorphine.

● Vì tăng nguy cơ tử vong do dùng quá liều khi
không sử dụng thuốc, bạn nên có bộ dụng cụ cấp
cứu naloxone tại nhà để đảm bảo an toàn cho
bản thân.
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