
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

• MED-Project là gì?  

MED-Project là tổ chức thực hiện Product Stewardship Plan (Kế hoạch quản lý sản phẩm), bao gồm 
chương trình đào tạo và tiếp cận cộng đồng.  

• Tôi nên làm gì nếu gặp trường hợp cần cấp cứu?  

Nếu bạn gặp trường hợp cần cấp cứu, hãy liên hệ dịch vụ cấp cứu ngay lập tức bằng cách gọi 911.  

• Tôi nên làm gì khi tôi nghĩ rằng mình đã nuốt phải chất độc?  

Nếu bạn cho rằng mình đã nuốt phải chất độc, hãy liên hệ dịch vụ cấp cứu ngay lập tức. Vui lòng gọi 911 
hoặc liên hệ trung tâm kiểm soát chất độc tại địa phương theo số (800) 222-1222.  

• Tôi nên làm gì nếu vật nuôi của tôi nuốt phải dược phẩm?  

Nếu bạn tin rằng vật nuôi có lẽ đã nuốt phải loại dược phẩm dành cho người hoặc thú mà không dành 
cho vật nuôi, vui lòng liên hệ bác sĩ thú y hoặc đường dây nóng kiểm soát chất độc cho thú.  

• Tôi nên gọi ai nếu có thắc mắc về dược phẩm?  

Vui lòng gửi tất cả câu hỏi về dược phẩm đến nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn.  

• Tôi có thể tìm thông tin về bảo quản dược phẩm an toàn ở đâu?  

Bạn nên làm theo mọi hướng dẫn bảo quản do nhà cung cấp dịch vụ y tế cung cấp và bất kỳ hướng dẫn 
bằng văn bản nào được cấp cùng dược phẩm hoặc được liệt kê trên bao bì. Ngoài ta, nhiều cơ quan 
chính phủ cũng cung cấp thông tin về bảo quản dược phẩm an toàn. Các nguồn bạn có thể truy cập bao 
gồm trang thông tin của Viện y tế quốc gia và trang thông tin của CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh). 

• Tôi có thể xả thuốc xuống bồn cầu không?  

Không được xả thuốc xuống bồn cầu trừ khi có thông tin hướng dẫn cụ thể làm như vậy ở trên nhãn, bao 
bì hoặc tờ thông tin đi kèm trong bao bì.  

• Tôi có nên xóa thông tin cá nhân trước khi thải bỏ thuốc của mình không?  

Vui lòng xóa tất cả thông tin cá nhân và thông tin nhận dạng khỏi nhãn thuốc và/hoặc bao bì trước khi 
thải bỏ.  

• Địa điểm thải bỏ của MED-Project gần tôi nhất là ở đâu?  

MED-Project cung cấp các địa điểm thải bỏ trên toàn tỉnh. Để biết thêm thông tin về địa điểm gần bạn 
nhất, vui lòng truy cập phần “Convinient Kiosks” (“Quầy tiện lợi”) trên trang web MED-Project hoặc gọi 
đường dây nóng 1-844-MED-Proj.  

• Tôi có phải trả tiền để thải bỏ thuốc hết hạn hoặc thuốc tôi không dùng nữa không?  

Không có khoản phí nào được tính cho việc thải bỏ dược phẩm tại điểm thu gom. 

• Tôi có thể thải bỏ sản phẩm gì trong quầy MED-Project?  

Thuốc ở bất kỳ dạng bào chế nào có thể được thu lại tại quầy. Thuốc cấm và vật nhọn không được chấp 
nhận. Các sản phẩm kết hợp chỉ được chấp nhận tại các sự kiện thu hồi thuốc. Thuốc theo toa và không 
theo toa ở bất kỳ dạng bào chế nào có thể được thu lại tại quầy. Phần này bao gồm các chất được kiểm 
soát theo toa hợp pháp chẳng hạn như thuốc giảm đau và thuốc ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý). 



MED-Project không chấp nhận thảo dược, vitamin, sản phẩm bổ sung, mỹ phẩm hoặc các sản phẩm 
chăm sóc cá nhân khác, xylanh khí nén, bình phun hoặc ống hít, các sản phẩm diệt bọ cho vật nuôi, vật 
nhọn, kim tiêm, thuốc cấm, thiết bị y tế hoặc thuốc chứa iốt.  

• Sẽ có sự kiện thu hồi tại khu vực của tôi phải không?  

Vui lòng truy cập trang web MED-Project hoặc gọi đường dây nóng 1-844-MED-PROJ để tìm hiểu về các 
sự kiện thu hồi sắp diễn ra tại khu vực của bạn.  

• Tôi đi lại khó khăn hoặc không thể ra ngoài và không thể đi đến quầy hoặc tham dự sự kiện thu 
hồi. Làm thế nào để tôi thải bỏ thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa?  

Vui lòng gọi đường dây nóng 1-844-MED-PROJ để yêu cầu phong thư trả trước để trả lại thuốc hết hạn 
hoặc không dùng nữa.  

• Tôi có thể tìm thấy thông tin về thải bỏ an toàn thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa ở đâu khác?  

Nhiều cơ quan chính phủ cung cấp thông tin về thải bỏ thuốc an toàn. Vui lòng tham khảo trang web của 
FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) để biết thêm thông tin: “Cập nhật người tiêu dùng: 
Cách thải bỏ thuốc không sử dụng".  

• Tôi có thắc mắc chưa được giải đáp trên trang web này. Liệu có ai để tôi có thể liên hệ khi có 
thắc mắc về MED-Project không?  

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi đường dây nóng 1-844-MED-Proj.  

• Những điều gì nên làm để thải bỏ an toàn thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa tại khu vực của tôi?  

Những phương án và trình tự thải bỏ sau nên được xem xét khi thải bỏ thuốc không dùng nữa:  

Kiểm tra bao bì: Nếu có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào về việc thải bỏ trên nhãn, bao bì hoặc tờ thông tin 
đi kèm trong bao bì, vui lòng làm theo những hướng dẫn này.  

1. Không xả thuốc xuống bồn cầu trừ khi thông tin trên bao bì hướng dẫn cụ thể bạn làm vậy.  
 

Sự kiện thu hồi: Các sự kiện thu hồi thuốc tại địa phương có thể được tài trợ trong khu vực của bạn và 
cung cấp cho người dân cách tiện lợi và miễn phí để thải bỏ thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa.  

Quầy tiện lợi: Các địa điểm thu hồi thuốc cộng đồng tại các cơ quan thực thi luật pháp địa phương hoặc 
tiệm thuốc cho phép người dân mang thuốc hết hạn hoặc không sử dụng nữa đến địa điểm thuận tiện, 
tập trung để thải bỏ đúng cách.  

Thải bỏ tại nhà: Nếu không có hướng dẫn thải bỏ được cung cấp trên nhãn thuốc và không có chương 
trình thu hồi tại khu vực của bạn, hãy bỏ thuốc vào thùng rác tại nhà theo những bước sau.  

1. Lấy thuốc ra khỏi vật chứa ban đầu và trộn với các chất bỏ đi khác chẳng hạn như bã cà phê 
đã sử dụng, đất cát hoặc đất vệ sinh cho mèo (làm vậy sẽ khiến thuốc không hấp dẫn với trẻ em 
và vật nuôi và không thể nhận ra bởi người có thể vô tình đi qua thùng rác tìm kiếm thuốc). 

2. Đặt hỗn hợp vào túi dán kín, hộp rỗng hoặc vật chứa khác để ngăn thuốc rỉ hoặc tràn ra khỏi 
túi rác. 


