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Thuốc giúp điều trị bệnh, quản lý các bệnh mạn tính 
cũng như cải thiện sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh 
về tinh thần và thể chất cho hàng triệu người Mỹ. Điều 
cực kỳ quan trọng là bệnh nhân nên uống thuốc theo 
đơn thuốc của nhà cung cấp dịch vụ y tế và theo chỉ 
định trên nhãn hoặc bao bì. Một điều quan trọng không 
kém là cần bảo quản thuốc an toàn nhằm ngăn người 
khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em, vô tình nuốt khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em, vô tình nuốt 
hoặc sử dụng sai. 

Nếu bạn có thuốc hết hạn hoặc không dùng nữa, 
không khó để bạn thải bỏ thuốc đúng cách. Để bảo vệ 
sự riêng tư, người tiêu dùng được nhắc nên xóa tất cả 
thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên nhãn toa 
thuốc hoặc trên tài liệu trước khi sử dụng bất kỳ 
phương án thải bỏ nào sau đây. 

(Nguồn: Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)
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3.  Ngoài ra, còn có dịch vụ gửi trả hàng 
dành cho những người đi lại khó khăn 
hoặc không thể ra ngoài. Truy cập phần 
gửi trả hàng trên www.med-project.org 
để đặt gói hàng trả lại.

hộp rỗng hoặc vật chứa khác và bỏ vào 
thùng rác tại nhà.*

2.  Đặt hỗn hợp 
vào túi dán kín, 

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.

THẢI BỎ 
THUỐC TẠI ĐÂY

Nếu có hướng dẫn cụ thể về 
thải bỏ trên nhãn, bao bì hoặc tờ 
thông tin đi kèm trong bao bì, vui 
lòng làm theo những hướng dẫn 
này. Không xả thuốc xuống bồn 
cầu trừ khi bạn được hướng 
dẫn cụ thể để làm vậy.

Để tìm các điểm trả thuốc tại 
khu vực của bạn, hãy truy cập 
phần Convenient Kiosks (Quầy 
tiện lợi) trên 
www.med-project.org.

Các sự kiện thu hồi thuốc tại 
địa phương cung cấp cho 
người dân cách thuận tiện và 
miễn phí để thải bỏ thuốc hết 
hạn hoặc không dùng nữa. 
Truy cập phần Take-Back 
Events (Sự kiện thu hồi) trên 
wwwww.med-project.org để biết 
thông tin về sự kiện tại khu vực 

*Nguồn: www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.html, 
cập nhật lần cuối ngày 27 tháng 4 năm 2016.


