
Using Traditional Medicines 
Vietnamese Translation Date: September 2019 

1 

Sử dụng thuốc cổ truyền 

Mọi người trên khắp thế giới – bao gồm cả những người sống tại Hoa Kỳ – sử dụng thuốc cổ truyền để 
trợ giúp khi họ cảm thấy không khỏe hoặc để duy trì sự khỏe mạnh cho bản thân. 

 

Ví dụ về các loại thuốc cổ truyền như vậy gồm thuốc viên, bột, trà hoặc các sản phẩm chữa bệnh được 
làm từ thực vật hoặc thảo dược từ nước sở tại của bạn hoặc bạn tìm thấy tại Hoa Kỳ. 

 

Nhiều loại thuốc trong số những loại thuốc cổ truyền này an toàn và tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng 
một số thì không. Các bác sĩ và dược sĩ tại Hoa Kỳ sẽ khuyến khích bạn sử dụng thuốc cổ truyền nếu 
chúng an toàn. 

 

Hãy cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết về bất kỳ loại thuốc cổ truyền nào mà bạn hoặc con của bạn có 
thể đang sử dụng. Trên thực tế, bạn nên mang theo các loại thuốc này tới buổi hẹn tiếp theo với bác sĩ.  

 

Dưới đây là những lý do chính tại sao việc thảo luận về những loại thuốc bạn đang dùng với bác sĩ hoặc 
dược sĩ của mình lại rất quan trọng:  

• Nếu bạn đang dùng thuốc theo toa, đôi khi các loại thuốc cổ truyền sẽ tương tác với thuốc theo 
toa. Điều này có thể khiến bạn mắc bệnh hoặc có thể làm thuốc của bạn kém hiệu quả. 
  

• Ngoài ra, nếu bạn dùng một lượng lớn thảo mộc, gia vị, tỏi hoặc 
gừng để cải thiện sức khỏe của mình, chúng cũng có thể tương tác 
với thuốc theo toa của bạn. 

 
• Đôi khi các loại thuốc cổ truyền có thành phần gây hại cho cơ thể. 

Chỉ vì chúng có nguồn gốc tự nhiên không có nghĩa là chúng có lợi 
cho sức khỏe. 

Ví dụ, người ta đã phát hiện ra rằng một số loại bột của Myanmar 
được sử dụng để điều trị các vấn đề về dạ dày chứa một lượng lớn 
chì và asen trong đó. Chì và asen rất độc hại với cơ thể. Những loại 
bột này có thể làm cho bạn mắc bệnh và đặc biệt gây hại cho trẻ 
em.  

Đừng ngại thảo luận với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn về điều này. Việc bạn chia sẻ thông tin này là rất 
quan trọng đối với sức khỏe của bạn.  
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Using Traditional Medicines 

People all around the world – including in the United States –use traditional medicines 
to help them when they are not feeling well or to keep themselves healthy. 

Examples of these types of traditional medicines are pills, powders, teas or healing 
products made from plants or herbs from your home country or that you find here in 
the US. 

Many of these traditional medicines are safe and are good for your health, but some are 
not. Doctors and pharmacists in the United States will encourage you to take traditional 
medicines if they are safe. 

Tell your doctor and pharmacist about any traditional medicines you or your child may 
be using. In fact, it’s a good idea to take these medicines with you to your next doctor 
appointment.  

Here are the main reasons why it is important to discuss what you are taking with your 
doctor or pharmacist: 

• If you are taking prescription medications, sometimes traditional medicines 
interact with the prescription medication. This can make you sick or can make 
your medication weak.  

• Also, if you eat large amounts of herbs, spices, garlic or 
ginger for your health, this can also interact with your 
prescription medications.  

• Sometimes traditional medicines have ingredients that 
are harmful to the body. Just because they are natural 
does not mean they are healthy.  

For example, it was discovered that some powders from 
Burma that are used for stomach problems had large 
amounts of lead and arsenic in them. Lead and arsenic 
are very harmful to the body. These types of powders can 
make you sick and are especially harmful to children.  

Don’t be afraid to talk with your doctor or pharmacist about this. It is important for your 
health that you share this information.  




Accessibility Report


		Filename: 

		using-traditional-medicines-vietnamese-english_a11y.pdf




		Report created by: 

		Gaby de Jongh, Document Accessibility Specialist, gabyd@uw.edu

		Organization: 

		UW-IT, Accessible Technology Services




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
