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Bạn nên làm gì với 
thuốc hết hạn hoặc 
không dùng nữa?

DÙNG NỮA
THUỐC HẾT HẠI & KHÔNG
AN TOÀN
THẢI BỎ

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 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 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 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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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) trênevents (sự kiện thu hồi) trên
www.med-project.org để 
biết thông tin về sự kiện tại khu 
vực của bạn.

SỰ KIỆN THU HỒI

Có dịch vụ gửi trả hàng 
trong khu vực của bạn. Truy 
cập phần gửi trả hàng trên 
www.med-project.org để 
đặt gói hàng trả lại.

GỬI TRẢ HÀNG

Để tìm quầy tiện lợi trong khu 
vực của bạn, hãy truy cập 
www.med-project.org để 
biết thêm thông tin. Cũng có 
thể có các vị trí phân phối 
Gói hàng trả lại trong khu vực 
của bạn.của bạn.

THẢI BỎ 
THUỐC TẠI 
ĐÂY

VỊ TRÍ THUẬN TIỆN

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.

KIỂM TRA BAO BÌ

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 được liêt kê ở trên.

Nếu chuyển thuốc vào túi dán kín, vui lòng chắc 
chắn tái chế tất cả bao bì còn lại.
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