
Nam nữ thuộc mọi lứa tuổi có thể mua thuốc viên EC một cách nhanh 
chóng từ hầu hết các kệ và quầy thuốc mà không cần phải gặp bác sĩ trước.

• Phụ nữ có thể lấy thuốc viên IUD hoặc EC từ một bác sĩ hoặc từ phòng khám về
kế hoạch gia đình. Hỏi nhân viên chăm sóc hôm nay nếu quý vị muốn lấy thêm
một vỉ thuốc EC mang về nhà dùng trong tương lai.

• Phụ nữ dưới 17 tuổi và người nào khác cần được giúp đỡ để lấy thuốc ngừa thai 

giá rẻ có thể đến một dược sĩ được huấn luyện đặc biệt:
www.mass.gov/emergencycontraception

Để phòng ngừa lây nhiễm HIV và 
các bệnh truyền qua tình dục, hãy 
dùng bao cao su
Bao cao su bằng nhựa hay chất dẻo 
là phương pháp tránh thai duy nhất 
rất hiệu quả để phòng ngừa lây 
nhiễm HIV và các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục khác. Neáu 
quý vị sử dụng phương pháp tránh 
thai khác nhưng cũng muốn bảo 
vệ mình không bị nhiễm HIV và các 
bệnh lây truyền qua đường tình dục 
khác thì hãy sử dụng bao cao su 
cùng với phương pháp tránh thai 
mà quý vị đang dùng.

Muốn biết thêm thông tin 
về phương pháp nào hiệu quả ra 
sao, các loại phản ứng phụ nào mà 
phương pháp đó có thể gây ra, và 
cách dùng đúng, hãy hỏi ý kiến bác 
sĩ, y tá, nữ hộ sinh, hay cố vấn kế 
hoạch hóa gia đình của quý vị (nhân 
viên chăm sóc). Hoặc liên hệ:

Muốn tìm các chương trình tư vấn 
và dịch vụ khác gần nhà,  
xin gọi (Tiếng Anh, có bản dịch)

Đường Dây Trợ Giúp HIV/AIDS/ 
STD/Viêm Gan:
(HIV/AIDS/STD/Hepatitis Helpline)
1-800-235-2331 
Điện thoại cho người khiếm thính 
TTY: 617-437-1672

Đường Dây Nóng Bạo Hành 
Gia Đình:
(Domestic Violence Hotline)
1-877-785-2020
Điện thoại cho người khiếm thính 
TTY: 1-877-521-2601

Đường Dây Nóng Giúp Đỡ Khi Bị 
Hãm Hiếp:
(Rape Crisis Hotline)
1-800-841-8371 (tiếng Anh)
1-800-223-5001 (tiếng Tây Ban Nha)
Điện thoại cho người khiếm thính 
TTY: 617-492-6434

Ngừa Thai Khẩn Cấp

Ngừa thai khẩn cấp có thể giúp ngăn ngừa thụ thai ngay sau khi giao hợp, nhưng 

chỉ khi quý vị dùng nó càng sớm càng tốt–trong vòng hai ngày. Quyù vị có thể dùng 

ngừa thai khẩn cấp trong trường hợp, nếu quý vị

• giao hợp mà không sử dụng phương pháp tránh thai

• bị ép buộc phải giao hợp, hay

• nghĩ rằng phương pháp ngừa thai của mình không có tác dụng, (ví dụ,

bao cao su bị lủng, quên uống thuốc ngừa thai).

Đặt vòng IUD khẩn cấp (dành cho phụ nữ): Trong vòng 5 ngày 
kể từ khi giao hợp không dùng phương pháp tránh thai, quý vị 
có thể đặt IUD để ngừa thai. IUD là một dụng cụ nhỏ làm bằng 
chất nhựa dẻo và đồng được bác sĩ hay y tá đặt vào bên trong tử 
cung của phụ nữ. Vì IUD có thể ngừa thai đến mười năm (hoặc 
cho đến khi lấy ra), phương pháp kiểm soát sinh đẻ an toàn và 
hiệu quả cao này cũng có thể là cách rẻ tiền nhất để ngừa thai 
lâu dài.

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp (EC) (cho phụ nữ): 
Đôi khi còn được gọi là “the morning after pill” hoặc Plan B®, 
viên EC là thuốc tránh thai một liều để ngừa thai sau khi có 
quan hệ tình dục. Thuốc EC có thể có tác dụng đến 5 ngày 
(120 giờ) sau khi giao hợp mà không dùng phương pháp 
tránh thai nhưng sẽ có tác dụng tốt nhất khi dùng trong vòng 
12 giờ đầu tiên sau khi giao hợp mà không dùng phương 
pháp tránh thai. 

HỎI NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HOẶC DƯỢC SĨ CỦA QUÝ VỊ VỀ EC NGAY 
HÔM NAY để có được phương pháp hiệu quả nhất một cách nhanh chóng 
và dễ dàng với giá rẻ nhất khi quý vị cần thuốc này. ĐỪNG CHỜ ĐỢI! HÃY 
DÙNG VIÊN EC NGAY SAU KHI GIAO HỢP KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP 
TRÁNH THAI.
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