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Tên bệnh nhân  
(Họ, Tên, Chữ lót viết tắt) ___________________________ 

 

Khách hàng Unicare # ____________________________ 

 

Nhà cung cấp ________________  Mã số phụ  _________ 

 

 
 

ĐỒNG Ý SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ 

Strattera (atomoxetine) 
 

Bác sĩ của tôi đã gặp tôi, và chúng tôi nói những chuyện sau đây:     Dành cho cách sử dụng chưa được FDA chấp thuận 

 

1. Bản chất của các vấn đề tâm thần hoặc cảm xúc của tôi và lý do tại sao thuốc được đề nghị. 

2. Khả năng cải tiến sức khỏe khi có hoặc không có thuốc và phương pháp điều trị thay thế hợp lý đang có. 

3. Liều lượng và cách dùng của thuốc này (kể cả liều lượng có thể bổ sung nếu cần), phương pháp và thời gian có thể dùng thuốc 

này. 

 

Chúng tôi đã thảo luận về khả năng thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ: 

 

Tương đối phổ biến:  thay đổi cân lượng  bao tử khó chịu  buồn nôn và ói mửa 

chóng mặt    mệt mỏi   táo bón 

khô miệng   khó ngủ   tácdụng phụ về sex 

đi tiểu có vấn đề    

 

Ít gặp hơn:   cao huyết áp    tăng nhịp tim  ý tệ hơn (kể cả nghĩ đến tự tử) 

 

Hiếm:    sưng    nổi mề đay 

 

Các tác dụng khác: __________________________________________________________________________________________ 

 

Strattera tăng nguy cơ tự sát trong các nghiên cứu ngắn hạn ở trẻ em hoặc vị thành niên mắc chứng kém tập trung đầu óc hoặc rối loạn 

hiếu động, gọi tắt là ADHD. Khi bắt đầu điều trị, theo dõi chặt chẽ khả năng tự sát (nghĩ đến hoặc có hành vi như sắp sửa tự tử), thay 

đổi lâm sàng nặng hơn, hoặc thay đổi bất thường trong hành vi. Dặn gia đình và người chăm sóc cần phải quan sát chặt chẽ và thông 

tin liên lạc với bác sĩ kê toa. Thuốc này được phê chuẩn để điều trị bệnh ADHD, và có thể có nguy cơ về tim mạch và nguy cơ xảy ra 

triệu chứng tâm thần trái ngược. Thông báo cho bác sĩ kê toa nếu có thai, định mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ. Thuốc này có thể 

không được an toàn trong những trường hợp này. 

 

Tôi đã đọc mẫu này, và tôi hiểu nội dung. 

Tôi hiểu rằng tôi có quyền từ chối thuốc đề nghị với tôi bằng cách nói với bác sĩ của tôi bất cứ lúc nào. Tôi đồng ý uống thuốc theo 

quy định của bác sĩ của tôi như được nêu dưới đây. 

 

 Dùng cho đến liều lượng tối đa được chấp thuận theo các hướng dẫn về giám sát thuốc của cơ quan Sức Khỏe Tâm Thần quận 

Santa Clara  

 

 Dùng cho đến liều lượng tối đa hàng ngày được quy định dưới đây: 

 

      Thuốc         Nêu rõ liều lượng  Chữ ký Bệnh nhân            Chữ ký Bác sĩ          Ngày 

(tên phổ thông)           tối đa mỗi ngày 

 

Strattera (atomoxetine)              _____   ________________     _________________       ______________ 

 

 

Nếu bệnh nhân đồng ý nhưng không muốn  ký tên, xin ghi ra. 

 

 

Duyệt lại tháng 9 năm 2008 Vietnamese version 


