
Hãy hỏi Dược sĩ của Quý vị!

Quý vị có quyền
yêu cầu dược  
sĩ cung cấp:

Chữ in dễ đọc
Quý vị có quyền yêu  

cầu và nhận nhãn thuốc 
kê toa trong phông chữ 
12 điểm từ bất kỳ nhà 

thuốc nào.

Dịch vụ thông dịch
Dịch vụ thông dịch có 
sẵn miễn phí khi quý  

vị yêu cầu.

Định giá thuốc 
Quý vị có thể yêu cầu 

nhà thuốc này cung cấp 
thông tin về định giá 
thuốc và sử dụng các  

loại thuốc bào chế  
cùng chủng loại. 

Luật California yêu cầu dược 
sĩ thảo luận với quý vị mỗi 
khi quý vị có toa thuốc mới.

 Trước khi uống thuốc, hãy đảm bảo rằng quý 
vị biết:

1 Tên và tác dụng của thuốc.

2 Cách thức và thời gian uống thuốc, trong
bao lâu, và phải làm gì nếu quên uống một 
liều thuốc.

3 Các tác dụng phụ có thể xảy ra và quý vị nên
làm gì nếu tác dụng phụ xảy ra.

4 Liệu thuốc mới có an toàn để uống cùng với
các thuốc hoặc thuốc bổ khác không.

5 Nên kiêng đồ ăn, đồ uống hoặc tránh các
hoạt động gì khi đang uống thuốc.

Hỏi dược sĩ nếu quý vị 
có bất kỳ thắc mắc gì.

Nhà thuốc phải cung cấp bất kỳ loại thuốc hoặc thiết bị được kê toa hợp 
pháp cho quý vị, trừ khi:

• Nó không bao gồm trong bảo hiểm của quý vị;

• Quý vị không thể trả phần đồng thanh toán;

• Dược sĩ quyết định rằng làm như vậy là trái luật hoặc có khả năng gây
hại cho sức khỏe.

Nếu một loại thuốc hoặc thiết bị không có sẵn ngay lập tức, nhà thuốc sẽ 
giúp quý vị nhận được thuốc hoặc thiết bị của quý vị  một cách kịp thời. 
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