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Một bản Thông Cáo Bảo Vệ Đời Tư được đính kèm trong hồ sơ nhập viện, và sẽ được cấp khi quý 
vị yêu cầu. Bản Thông Cáo Bảo Vệ Đời Tư cho biết các thông tin về điều trị, thông tin y khoa hoặc 
thông tin bảo mật về sức khỏe (PHI) được xử dụng và/hoặc tiết lộ như thế nào. Quý vị nên đọc văn 
bản này thật kỹ và nếu có câu hỏi thì quý vị có thể hỏi người cố vấn để được giải thích cho rõ. 
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CÁC ĐỊA ĐIỂM/GIỜ LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 
 

CENTRAL VALLEY CLINIC 2425 Enborg Lane 

San Jose, CA 95128 

 
GIỜ PHÁT THUỐC: 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

Thứ Bảy & Chủ Nhật 

Các ngày lễ (hầu hết) 

Lễ Lớn (Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết Dương Lịch) 

 
GIỜ LÀM VIỆC CỦA Y VIỆN: 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

Thứ Bảy, Chủ Nhật & các Ngày Lễ 

Điện thoại:  (408) 885-5400 

Y Tá: (408) 885-5487 

Fax: (408) 885-4055 

 
6:00 sáng. - 12:30 trưa 

7:00 sáng.  -  11:00 sáng 

6:00 sáng. -   11:00 sáng 

7:00 sáng.  -  11:00 sáng 

 

6:00 sáng. - 4:00 chiều 

Xem thời khóa biểu giờ phát thuốc 

SẮP XẾP ĐỂ NHẬN THUỐC TRỄ: nói chuyện với người cố vấn để xem có thể sắp xếp việc phát thuốc 

methadone riêng cho cá nhân, vào một giờ ngoài các giờ phân phát thuốc thường lệ. 

************************************************************************************* 

ALEXIAN HEALTH CLINIC 2101 Alexian Drive, Suites A & B Điện thoại:  (408) 272-6577 

San Jose, CA  95116 Y Tá: (408) 272-6077 

Fax: (408) 272-6506 

GIỜ PHÁT THUỐC: 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

Thứ Bảy & Chủ Nhật 

Các ngày lễ (hầu hết) 

Lễ Lớn (Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết Dương Lịch) 

 
GIỜ LÀM VIỆC CỦA Y VIỆN: 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

Thứ Bảy, Chủ Nhật & các Ngày Lễ 

 
6:00 sáng. -   12:30 trưa 

7:00 sáng.  -  9:00 sáng. 

6:00 sáng. -   9:00 sáng. 

7:00 sáng.  -  9:00 sáng 

 
 

6:00 sáng. – 2:30 chiều 

Xem thời khóa biểu giờ phát thuốc 

SẮP XẾP ĐỂ NHẬN THUỐC TRỄ: nói chuyện với người cố vấn để xem có thể sắp xếp việc phát thuốc 

methadone riêng cho cá nhân, vào một giờ ngoài các giờ phân phát thuốc thường lệ. 

************************************************************************************* 

SOUTH COUNTY CLINIC 90 Highland Avenue 

Building J 

San Martin, CA 95046 

Điện thoại: (408) 852-2420 

Y Tá: (408) 852-2440 

Fax: (408) 683-0697 

GIỜ PHÁT THUỐC: 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

Thứ Bảy & Chủ Nhật 

Các ngày lễ (hầu hết) 

Lễ Lớn (Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết Dương Lịch) 

 

6:00 sáng. -   12:30 trưa 

7:00 sáng.  -  9:00 sáng. 

6:00 sáng. -   9:00 sáng. 

7:00 sáng. -   9:00 sáng 
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GIỜ LÀM VIỆC CỦA Y VIỆN: 

Thứ Hai - Thứ Sáu 

Thứ Bảy, Chủ Nhật & các Ngày Lễ 

 
6:00 sáng. – 2:30 chiều 

Xem thời khóa biểu giờ phát thuốc 

 

SẮP XẾP ĐỂ NHẬN THUỐC TRỄ: nói chuyện với người cố vấn để xem có thể sắp xếp việc phát 

thuốc methadone riêng cho cá nhân, vào một giờ ngoài các giờ phân phát thuốc thường lệ. 

 

THAM KHẢO: Bệnh nhân nên hỏi nhân viên của chương trình để xem hoặc cùng xem, tài liệu sau đây: 

 
 

➢ Sách chỉ dẫn Thủ Tục và Chính Sách của Chương Trình Điều Trị & Thuốc Cai Nghiện Hạt Santa 

Clara. 

➢ Title 9, Bộ Điều Luật California về Chương Trình Điều Trị Cai Nghiện. 2006 

➢ Huấn Thị Điều Hành của Hiệp Hội California về Thuốc Cai Nghiện cho Các Y Sĩ Làm Việc 

trong các Chương Trình Điều Trị Thuốc có Tác Dụng như Á Phiện (Opioid) 2008. 

 
 

Các Kế Hoạch Khẩn Cấp về Các Dịch Vụ Trị Liệu & Thuốc Cai Nghiện 

 
Làm theo các chỉ dẫn dưới đây: 

 
Cấp Cứu Y Khoa: 

 

1. Thông báo ngay cho nhân viên y viện. 

2. Đừng tìm cách di chuyển người bị tổn thương. 

3. Ở bên cạnh nạn nhân cho đến khi nhân viên cấp cứu đến. 

 
Trong Trường Hợp Hỏa Hoạn: 

 

1. Thông báo cho nhân viên y viện. 

2. Đi ra khỏi tòa nhà ngay lúc đó và đến khu vực tập họp. 

Khu Vực Tập Họp: Làm theo chỉ dẫn của nhân viên y viện. 

 
Trong Trường Hợp Động Đất: 

 

1. Giữ bình tĩnh 

2. Ở yên tại chỗ. KHÔNG chạy ra ngoài nếu quý vị đang ở trong nhà. Hầu hết các trường hợp 

tử vong và tổn thương đều xảy ra trong lúc hấp tấp chạy ra khỏi nhà. 

3. Ngồi xuống phía dưới bàn làm việc, một cái bàn nào, hoặc đứng sát góc tường bên trong. 

4. Nếu đang ở bên ngoài thì đi đến một nơi trống trải, không có cây to, tòa nhà, các đường dây 

điện và vách tường cao. 
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Trong Trường Hợp Có Thiên Tai Phải Đóng Cửa Y Viện: 

CẤP THUỐC TRONG LÚC XẢY RA BIẾN CỐ KHẨN CẤP HOẶC CÓ THIÊN TAI: 
 

Trong trường hợp có biến cố khẩn cấp hoặc thiên tai xảy ra và phải đóng cửa y viện của Chương Trình 

Trị Liệu & Thuốc Cai Nghiện của Hạt Santa Clara thì việc phát thuốc sẽ được chuyển đến một y viện 

khác của chúng tôi.  Muốn biết thông tin liên quan đến tình trạng khẩn cấp và sự điều hành y viện, quý 

vị nên gọi y viện của quý vị, và nghe các đài phát phát thanh đang phổ biến các thông tin mới nhất: 

KGO ~ 840am; KBAY ~ 94.5 FM; KRTY ~ 95.3; và KCBS ~ 740 am và 106.9 FM.  Muốn nghe 

thông tin về cúp điện vì lý do an toàn công cộng của PG&E, xin gọi PG&E, số 800-743-5000. 

 

Nếu tất cả Chương Trình Trị Liệu & Thuốc Cai Nghiện của Hạt Santa Clara đều đóng cửa, quý vị có thể  

đến một trong các địa điểm sau đây: 

 

B.A.A.R.T JANUS Community Clinic 

795 Willow Road, Building 332 1000-A Emeline Avenue 

Menlo Park, CA 94025 Santa Cruz, CA 95060 

(650) 578-7190 (831) 425-0112 

 
Successful Alternatives VMC-Emergency Department 

795 Fletcher Lane 751 S. Bascom Avenue 

Hayward, CA 94544 San Jose, CA 95128 

(510) 247-8300 (408) 885-5000 

 
St. Louise Regional Hospital Hazel Hawkins Memorial Hospital 

9400 No Name Uno 911 Sunset Drive 

Gilroy, CA 95020 Hollister, CA 95023 

(408) 848-2000 (831) 637-5711 

 
JANUS-South County Clinic 

284 Pennsylvania Drive, Suite 2 

Watsonville, CA 95076 

(831) 319-4200 

 
 

RẤT QUAN TRỌNG! 

 
Quý vị PHẢI xuất trình một bản kế hoạch điều trị mới nhất cùng với thẻ ID Methadone, khi đến 

bất cứ địa điểm cấp thuốc nào khác.  Để xác nhận đúng liều thuốc, quý vị phải có một bản kế hoạch 

điều trị hiện tại mà quý vị đã ký tên và/hoặc chai thuốc có đúng nhãn chính xác của y viện đã cấp 

chai thuốc đó. 

 

Trong trường hợp có biến cố khẩn cấp, quý vị hãy gọi Gateway, số (1-800-488-9919) và nghe thông tin 

cập nhật và hiện trạng của y viện của quý vị. 
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Chào Quý Vị Đến với Chương Trình Trị Liệu Methadone Hạt Santa Clara 
Vui lòng đọc kỹ các quy luật và chỉ dẫn của chương trình 

 
 

THỦ TỤC GIA NHẬP CHƯƠNG TRÌNH 

 
Gateway là cơ sở kiểm tra giám định tất cả những người xin điều trị trong Hệ Thống Y Tế Quản Trị của 

Dịch Vụ Điều Trị Cai Nghiện. Những điều sau đây áp dụng cho những người xin trợ giúp thuốc điều trị: 

 

1. Chỉ cư dân Hạt Santa Clara có đủ điều kiện nhận dịch vụ, ngoại trừ những người có quyền lợi 

Medi-Cal toàn tiểu bang. 

2. Người ghi danh trị liệu methadone sẽ được kiểm tra giám định và giới thiệu đến một y viện thích 

hợp để làm một cuộc hẹn đánh giá/xác nhận điều kiện gia nhập. 

3. Người ghi danh điều trị sẽ được ghi tên vào danh sách chờ tại mỗi y viện; tuy nhiên, phụ nữ mang 

thai, người có Medi-Cal, và những người có bệnh trạng đáng kể sẽ được cứu xét nhanh để được 

gia nhập sớm. 

4. Người ghi danh trị liệu phải ký tên một bản công bố để làm chứng từ về việc đương sự đang được 

cấp thuốc Methadone từ một chương trình trị liệu nào khác hay không. Người xin điều trị, hoặc 

bệnh nhân, không được ghi danh vào nhiều hơn một chương trình điều trị cai nghiện vào bất cứ 

thời điểm nào; chỉ có một trường hợp ngoại lệ duy nhất là những bệnh nhân đi thăm viếng, được 

chấp thuận cho nhận dịch vụ tạm thời, không quá 30 ngày. Chương trình sẽ tuân hành các Quy 

Luật Tiểu Bang, Sections 10205 - 10225 về việc phát giác trường hợp ghi danh vào nhiều chương 

trình, và Section 10295 về việc cấp dịch vụ tạm thời. 

5. Tất cả những người ghi danh hoặc tái ghi danh điều trị sẽ được lượng giá xem có hội đủ các tiêu 

chuẩn gia nhập, và có chứng từ về nghiện ma túy hay không. Các hồ sơ từ các chương trình khác 

và các lần điều trị trước đây sẽ được duyệt xét lại trước khi ghi danh vào chương trình. 

 

Trước khi gia nhập chương trình và nhận liều thuốc đầu tiên, người được chấp thuận điều trị cần hoàn tất 

những việc sau đây 

 

1. Dữ kiện ghi danh; dữ kiện đợt khởi đầu; dữ kiện tài chánh và các thẻ các ID có ảnh (một thẻ cho 

chương trình và một thẻ cho bệnh nhân). 

2. Ký tên/ghi ngày tất cả các giấy ưng thuận hoặc các bản giao kèo theo quy định liên bang. 

3. Bệnh sử và sự giám định y khoa của một bác sĩ để có bệnh sử của việc xử dụng ma túy, chứng cớ 

nghiện thuốc có tác dụng như á phiện, bệnh trạng và sự thích hợp với việc điều trị. Lượng giá các 

chỉ dấu và triệu chứng khi ngưng ma túy và xác định sự cần thiết của xét nghiệm Narcan. 

4. Khám bệnh và làm xét nghiệm, bao gồm thử máu và thử nước tiểu. 

5. Hướng dẫn về các bệnh truyền nhiễm qua tình dục và HIV, và cấp thông tin về thử HIV vô danh. 

6. Thử nước tiểu hoặc thử máu có kết quả dương tính về á phiện, và âm tính về methadone, và chất 

chuyển hóa chính (trừ khi được chuyển từ một chương trình khác, bệnh viện, trại tù, hoặc một 

cơ sở methadone khác). 

7. Thử bệnh lao trên da và/hoặc chụp x-ray phổi. 

 

Bệnh nhân sẽ ở lại y viện, sau khi nhận liều thuốc đầu tiên, trong khoảng thời gian do bác sĩ ấn định. 
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BẢO MẬT 

Tất cả thông tin và hồ sơ thu thập và lưu trữ trong thời gian cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân sẽ chịu sự 

chế tài của các điều khoản về bảo mật và tiết lộ trong Article 7 (bắt đầu với Section 5325), Chapter 2, 

Part 1, Division 5, Welfare and Institutions Code and Title 42 (bắt đầu với Section 2.1), Code of 

Federal Regulations and the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) năm 1996. 

Các quy định chuyên về các chương trình cai nghiện ma túy và rượu được liệt kê trong Title 9, 

California Code of Regulations for Narcotic Treatment Programs 2006. 

 

Nói một cách tổng quát thì chương trình không được tiết lộ bệnh nhân đang tham gia chương trình, và 

không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho biết là bệnh nhân nghiện ma túy hoặc rượu, TRỪ KHI: 

1. Bệnh nhân viết giấy ưng thuận; hoặc 

2. Tiết lộ theo lệnh Tòa; hoặc 

3. Thông tin được tiết lộ cho nhân viên y tế trong trường cấp cứu, hoặc cho nhân viên phụ trách về 

nghiên cứu, kiểm toán, hoặc lượng giá chương trình; hoặc 

4. Bệnh nhân có hành động phạm tội, hoặc đe dọa có hành động phạm tội, tại địa điểm của  

chương trình, hoặc với người làm việc cho chương trình. 

 

Vi phạm các quy định bảo mật của Liên Bang là một trọng tội. Các trường hợp nghi ngờ vi phạm sẽ 

được báo cáo lên United States Attorney trong quận mà sự vi phạm xảy ra. 

 

Các quy định Liên Bang và Luật Tiểu Bang không bảo vệ bất cứ thông tin nào liên quan đến một trường 

nghi ngờ hoặc đã xác định là ngược đãi hoặc không chăm sóc trẻ em, người sống lệ thuộc, hoặc cao niên, 

từ 65 tuổi trở lên, được báo cáo lên United State Attorney trong quận mà sự vi phạm xảy ra, hoặc được 

báo cáo theo Luật Tiểu Bang lên Tiểu Bang liên hệ, hoặc chính quyền địa phương. 

 

Đạo Luật Hình Sự 11160-11163 đòi hỏi những người hành nghề y khoa phải báo cáo đến cảnh sát địa 

phương các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân của hành động bạo lực và đến để điều trị những tổn 

thương, bằng cách gọi điện thoại ngay lập tức, và gởi báo cáo trong vòng 2 ngày làm việc. Không được 

đề cập sự nhập viện và điều trị cai nghiện của bệnh nhân khi báo cáo bằng lời nói hoặc trong văn bản. 

 

Theo các quy định của Liên bang, các chương trình có quyền trao đổi thông tin với Qualified Service 

Organization Agreements (QSOAs). Danh sách QSOAs giữa các chương trình sẽ được cung cấp khi có 

yêu cầu. 

 

XEM HỒ SƠ ĐIỀU TRỊ 

Bệnh nhân có quyền viết thư yêu cầu cấp bản sao hồ sơ điều trị. (Tuy nhiên, chương trình có quyền cung 

cấp một bản tóm lược, thay vì toàn bộ hồ sơ). Yêu cầu nhiều bản sao sẽ phải trả lệ phí. 
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THÔNG TIN VỀ METHADONE 

Methadone là một loại ma túy tổng hợp, và giống như các loại á phiện hoặc chất gây nghiện khác, thuốc 

này tạo ra sự lệ thuộc thể chất. Methadone có tác dụng lâu dài (24 - 36 giờ); không giống như heroin, 

sự ổn định có thể đạt được và sự dung nạp không tiếp tục gia tăng khi xử dụng. Methadone loại bỏ các 

đòi hỏi tiếp tục xử dụng á phiện bất hợp pháp của cơ thể; tuy nhiên, là một loại ma túy, Methadone 

không có khả năng điều trị hoặc phục hồi, vì sự phục hồi tùy thuộc vào nỗ lực của bệnh nhân và điều 

kiện thuận lợi của môi trường xung quanh. 

 
Methadone đã được xử dụng trong các chương trình điều trị trong hơn 30 năm qua, và không có trường 

hợp nào được biết là gây hư hại các bộ phận hoặc các mô của cơ thể. Ngoài ra, thuốc này hợp pháp, 

không đắt tiền, phẩm chất cao, và không có chứa các tạp chất ô nhiễm. 

 

Liều thuốc Methadone đúng là quan trọng. Bác sĩ trong chương trình phải biết hết tất cả các loại thuốc của 

mỗi bệnh nhân đang xử dụng, vì có những loại thuốc ảnh hưởng sự chuyển hóa và ổn định của methadone; 

liều lượng thuốc Methadone sẽ cần được tăng hoặc giảm. Lượng Methadone trong máu có thể được kiểm 

tra nếu có câu hỏi về liều lượng đúng cho bệnh nhân. Chính sách của chương trình là bệnh nhân có quyền 

biết liều lượng mà bệnh nhân đang xử dụng. 

 

Điều thiết yếu là các bác sĩ tư nhân được thông báo về viêc điều trị Methadone của bệnh nhân mỗi khi 

bệnh nhân cần được điều trị bệnh bên ngoài y viện của chương trình. Một số thuốc, như Talwin hoặc 

Narcan, có tác dụng trái ngược với Methadone, và có thể gây ra các triệu chứng bỏ ngang thuốc. 

 

Phản ứng xấu của methadone ít khi xảy ra nhưng cũng có môt số tác dụng phụ như nôn mửa, buồn ngủ, 

kích thích hoặc mất ngủ, bón, toát mồ hôi, giảm hứng thú về tình dục, chậm xuất tinh. Tất cả những thay 

đổi và tác dụng phụ đều phải được thảo luận với bác sĩ của chương trình. 

 

Ảnh hưởng tương tác với rượu, thuốc an thần, xoa dịu, chống trầm cảm, hoặc các loại Benzodiazepines 

(như Valium hoặc Klonopin) có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng là bị quá liều thuốc cho những người 

được duy trì với Methadone. Methadone làm tăng hiệu quả tác dụng của rượu một cách rõ rệt, và sự kết 

hợp ma túy và/hoặc rượu sẽ dẫn đến hậu quả xảy ra tai nạn, quá liều, hoặc chết. Những người nghiện chất 

an thần hoặc Benzodiazepines phải được điều trị để giải độc vì ngưng thuốc có thể gây ra động kinh. 

 

Ảnh Hưởng Khả Năng Tri Thức và Vận Động 
 

Vì lý do Benzodiazepines và các thuốc an thần khác có tiềm năng làm suy giảm khả năng phán đoán, suy 

nghĩ hoặc vận động, quý vị phải thận trọng, đừng làm những nghề nguy hiểm, đòi hỏi phải có sự minh 

mẩn, như là điều khiển máy lớn, hoặc lái xe trong khi/nếu có xử dụng loại thuốc này trong khi đang điều 

trị với Methadone. Ngoài ra, uống rượu hoặc xử dụng thuốc chống trầm cảm CNS trong cùng thời gian 

trị liệu với benzodiazepine sẽ làm gia tăng tác dụng an thần, gây ra các vấn đề khó phối hợp cử động 

trong thời gian điều trị với Methadone. Đây là trách nhiệm của quý vị phải báo cho bác sĩ trong chương 

trình Methadone biết nếu quý vị có xử dụng bất cứ loại thuốc an thần nào.   
 

LIÊN LẠC KHẨN CẤP TRONG TRƯỜNG HỢP DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU: 
 

Các triệu chứng quá liều Methadone bao gồm, nhưng không giới hạn, các sự kiện sau đây: đồng tử thu 

nhỏ, mạch yếu, mất định hướng, cơ bắp co cứng, huyết áp thấp, hơi thở chậm, cạn và khó thở, và bao tử 

và đường ruột co thắt. Quá liều Methadone là một tình trạng nghiêm trọng cần cấp cứu. Trong trường hợp 

nghi ngờ bị quá liều thì phải gọi 9-1-1 ngay lúc đó. 
 



Page 8 of 24 Revised: 1/15/20cg 
cg 
 

County of Santa Clara Health System 
BHSD Substance Use Treatment Services 
AMT Patient Handbook 

 

METHADONE VÀ CÁC RỦI RO VỀ TIM MẠCH 

Đối với đại đa số các bệnh nhân xử dụng Methadone dưới sự theo dõi của bác sĩ trong chương trình duy trì 

Methadone thì Methadone là thuốc cứu mạng sống, an toàn và điều trị cai nghiện các thuốc có tác dụng 

giống á phiện rất công hiệu quả.  

Với sự xử dụng Methadone quá rộng rãi, FDA đã nhận nhiều báo cáo về các tác dụng phụ của thuốc đã gây 

tử vong và đe dọa mạng sống của CÁC bệnh nhân xử dụng Methadone nên FDA đã phát hành nhãn khuyến 

cáo, năm 2006. Methadone có thể gây những thay đổi nguy hiểm về nhịp tim và làm cho bệnh nhân thở 

chậm và cạn nhưng không cảm thấy được. Vào thời điểm này, (các) lý do tại sao Methadone ảnh hưởng đến 

nhịp tim vẫn chưa được biết rõ. Một số lý do có thể là liều lượng thuốc và mức độ thuốc trong máu, tác 

động với các thuốc khác, những thay đổi chất điện giải trong máu xảy ra vì  các vấn đề về sức khỏe như 

bệnh gan, và bệnh tim. Bác sĩ trong chương trình Methadone sẽ hỏi quý vị về tình trạng tim của quý vị, các 

vấn đề về tim trong gia đình, các loại thuốc khác quý vị đang xử dụng, và sẽ cho làm xét nghiệm đặc biệt 

(thử máu và Điện Tâm Đồ) để kiểm tra. Quý vị nên hỏi và thảo luận với bác sĩ về các yếu tố rủi ro. 

 

 THÔNG TIN VỀ BUPRENORPHINE 

Buprenorphine là một loại ma túy tổng hợp, và giống như các loại á phiện hoặc ma túy khác, nó tạo ra sự   

lệ thuộc thể chất. Buprenorphine có tác dụng lâu dài (24 - 60 giờ); không giống như heroin, sự ổn định có 

thể đạt được và sự dung nạp không tiếp tục gia tăng khi xử dụng.  Buprenorphine loại bỏ các lý do thể chất 

đòi hỏi tiếp tục xử dụng á phiện bất hợp pháp; tuy nhiên, là một loại ma túy, Buprenorphine không có khả 

năng điều trị hoặc phục hồi, vì sự phục hồi tùy thuộc vào nỗ lực của bệnh nhân và điều kiện thuận lợi của 

môi trường xung quanh. 

 

Đúng liều thuốc là quan trọng. Bác sĩ trong chương trình cần phải biết hết tất cả các loại thuốc của mỗi   

bệnh nhân đang xử dụng, vì có các loại thuốc ảnh hưởng sự chuyển hóa và ổn định của Buprenorphine;   

liều lượng thuốc Buprenorphine sẽ cần được tăng hoặc giảm. Chính sách của chương trình là bệnh nhân     

có quyền biết liều lượng mà bệnh nhân đang xử dụng. 
 

Phản ứng xấu của Buprenorphine ít khi xảy ra nhưng cũng bao gồm môt số tác dụng phụ như nôn mửa, 

buồn ngủ, kích thích hoặc mất ngủ, bón, toát mồ hôi, giảm hứng thú về tình dục, chậm xuất tinh. Tất cả 

những thay đổi và tác dụng phụ đều phải được thảo luận với bác sĩ của chương trình. 
 

Tác động cộng hưởng với rượu, thuốc an thần, chất an thần, thuốc chống trầm cảm, hoặc các loại 

Benzodiazepines (như Valium hoặc Klonopin) có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng là quá liều thuốc cho 

những người duy trì Buprenorphine. Buprenorphine làm tăng hiệu quả tác dụng của rượu và của loại ma 

túy một cách rõ rệt, và sự cộng hưởng của ma túy và/hoặc rượu sẽ dẫn đến hậu quả xảy ra tai nạn, quá liều, 

hoặc chết. Những người nghiện chất an thần hoặc Benzodiazepines phải được điều trị để giải độc vì ngưng 

ngang thuốc có thể gây ra động kinh. 
 

 THÔNG TIN VỀ NALTREXONE: 
Naltrexone, thuốc chích tác dụng kéo dài (VIVITROL®) là một loại thuốc tương phản thụ thể, được xử 

dụng chính trong việc điều trị nghiện rượu và nghiện opioid. Naltrexone có hiệu quả tốt nhất khi có sự 

kết hợp với sự hỗ trợ của cộng đồng, và cố vấn.  

 

Phản ứng xấu của VIVITROL® không thường xảy ra nhưng cũng bao gồm môt số tác dụng phụ như nôn 

mửa, tiêu chảy, và lo âu.  Tác dụng xấu cũng bao gồm: quá liều thuốc opioids (nếu có xử dụng opioids trong 

thời gian dùng VIVITROL®), phản ứng chỗ chích thuốc, hư hại gan, trầm cảm cũng như các tác dụng phụ 

khác mà quý vị nên thảo luận với bác sĩ điều trị của chương trình. 
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QUAN TRỌNG: Bệnh nhân uống rượu hoặc nghiện rượu và các loại ma túy khác sẽ bị loại ra khỏi  

chương trình điều trị vì lý do sức khỏe và sự an toàn. Chính sách này có hiệu lực dù cho loại ma túy đó là 

bất hợp pháp, hoặc do bác sĩ cấp toa thuốc. Ngoài ra, bệnh nhân còn chịu sự truy tố hình sự về việc xử dụng 

thuốc sai mục đích. 

 

Trước khi nhận thuốc mang-về-nhà, bệnh nhân sẽ được nhân viên chỉ dẫn về việc bảo vệ thuốc một cách 

an toàn.  Methadone và Buprenorphine là những loại thuốc mạnh và nguy hiểm nếu cho trẻ em hoặc một 

người lớn không bị nghiện xử dụng.  Các loại thuốc này được cấp riêng cho cá nhân xử dụng, và không 

bao giờ được cho người khác xử dụng. Methadone và Buprenorphine không bao giờ được tích trữ hoặc 

để dành lại từ số thuốc mang về nhà; thuốc còn dư lại, không xử dụng thì phải mang trả lại y viện.  

 
Mục tiêu của chương trình trợ giúp thuốc điều trị là tạo một môi trường ổn định để các sinh hoạt trong 

cuộc sống hàng ngày có thể tiến hành mà không có trong trạng thái lờ đờ, quá hứng khởi, hoặc triệu chứng 

ngưng thuốc. Sự điều trị duy trì có cả hai mục tiêu y khoa và tâm lý xã hội:  

 

1. Ổn định các dấu hiệu và triệu chứng ngưng á phiện; 

2. Kiềm chế cơn ghiền á phiện (như, các ý tưởng thôi thúc và giấc mơ dùng thuốc, thèm khát …) 

3. Ngăn chận các cơn “phê” hoặc hưng phấn quá độ của á phiện tạo ra; 

4. Tránh các tác dụng gây trạng thái lờ đờ quá mức; 

5. Giảm/chấm dứt xử dụng ma túy; 

6. Giữ cho bệnh nhân tiếp tục điều trị; 

7. Giảm các hành vi liên hệ với việc xử dụng ma túy (như, dùng chung kim, bán dâm để lấy ma túy); và 

8. Bảo vệ xã hội (như, giảm tội phạm và thất nghiệp). 

 
PHỤ NỮ MANG THAI: 

Chính sách của chương trình là nhận vào hoặc chuyển phụ nữ mang thai qua chương trình Chu Sinh Duy 

Trì Methadone. Title 9, California Code of Regulations for Narcotic Treatment Programs, Section 10285, 

June 1998 ghi thông tin cụ thể về phụ nữ mang thai hoặc mới thụ thai, bao gồm: 
 

1. Sự hiểu biết về tác dụng phụ của các loại thuốc được xử dụng trong liệu pháp thay thế ma túy đối với 

phụ nữ mang thai và thai nhi, hiện nay không có đầy đủ để bảo đảm rằng các thuốc này sẽ không gây 

ra các tác dụng phụ đáng kể hoặc nghiêm trọng.  

2. Các thuốc này sẽ được truyền sang thai nhi và sẽ làm cho thai nhi bị lệ thuộc về thể chất. 

3. Bất thình lình ngưng ngang các thuốc này cũng gây tác dụng xấu cho thai nhi. 

4. Xử dụng các loại thuốc khác hoặc ma túy bất hợp pháp khác cùng với các thuốc được xử dụng trong 

liệu pháp thay thế ma túy sẽ gây nguy hại cho bệnh nhân và/hoặc thai nhi.  

5. Bệnh nhân phải tham khảo ý kiến với bác sĩ trước khi cho con bú sữa mẹ. 

6. Em bé sẽ có dấu hiệu bị bứt rứt khó chịu và không khỏe mạnh do người mẹ xử dụng các thuốc này 

trong một thời gian ngắn sau khi được sanh ra.  

 

Các điều kiện khác của chương trình đối với phụ nữ mang thai hoặc mới thụ thai là: 
 

1. Không một phụ nữ mang thai nào được nhận vào chương trình, và không một bệnh nhân nào trong 

chương trình được tiếp tục điều trị nếu bắt đầu thụ thai, trừ khi và cho đến khi bác sĩ của chương trình 

xác định rằng bệnh nhân đó có đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chương trình.  

2. Bệnh nhân phải được sự chăm sóc của một bác sĩ có chứng chỉ hành nghề của Tiểu Bang 

California và được huấn luyện chuyên khoa về sản khoa và phụ khoa.  
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3. Tất cả những người xin vào chương trình và các bệnh nhân đang ở trong chương trình là phụ nữ 

mang thai và muốn yêu cầu được tiếp tục điều trị với Methadone phải đọc và ký tên văn bản Thỏa 

Thuận Điều Trị của Bệnh Nhân Mang Thai (Treatment Agreement for Pregnant Patients). 

 

CÁC DỊCH VỤ Y KHOA: 

Các bác sĩ của chương trình có trách nhiệm trong nhiều lãnh vực điều trị thay thế ma túy, bao gồm: xác 

định sự thích hợp với chương trình trợ giúp thuốc điều trị; thiết lập liều lương thuốc đúng cho bệnh nhân; 

khám bệnh; duyệt xét và đánh giá về y khoa; phòng ngừa, khám phá, và điều trị các bệnh nhiễm trùng, 

bao gồm Viêm Gan B và C, HIV, AIDS, Bệnh Lao, Giang Mai và các bệnh truyền nhiễm qua tình dục 

hoặc do cha mẹ truyền nhiễm; kiểm tra bệnh gan, bệnh phổi, và các bệnh mãn tính khác; cấp giấy giới 

thiệu đến các bác sĩ để chẩn bệnh và điều trị theo chỉ định; điều trị giảm đau; và xác định sự thích hợp để 

tiếp tục chương trình trợ giúp thuốc điều trị. 

 

Bệnh nhân sẽ được yêu cầu gặp bác sĩ của chương trình bất cứ lúc nào để giám định sự tiến bộ trong    

việc điều trị. Tối thiểu cũng để xác định sự thích hợp để tiếp tục chương trình trợ giúp thuốc điều trị,  bệnh 

nhân phải hoàn tất những việc sau đây: 

1. Duyệt xét y khoa/khám sức khỏe hàng năm và xác định điều kiện tiếp tục điều trị với bác sĩ của 

chương trình, và duyệt xét lâm sàng hàng năm với cố vấn.  

2. Thử Lao trên da hoặc chụp hình x-ray phổi hàng năm, hoặc theo chỉ định của bác sĩ.  

 
Chương trình có chương trình Phòng Ngừa Bệnh Lao (TB) để bảo vệ các bệnh nhân, nhân viên, và 

công chúng. 
 

PHẢI LẤY MẪU XÉT NGHIỆM CỦA CƠ THỂ: 

Mẫu nước tiểu sẽ được lấy một cách tình cờ và có sự quan sát; thời gian lấy mẫu xét nghiệm và làm xét 

nghiệm sẽ tiến hành theo quy định và chỉ định lâm sàng.  Mục đích của việc lấy mẫu xét nghiệm để giám 

định tình trạng nhiễm độc, bao gồm thử nước tiểu và thử máu, là để kiểm tra xem có, hoặc không có á 

phiện, ma túy, Methadone, chất chuyển hóa Methadone, Buprenorphine, các thuốc cấp theo toa, và rượu. 

 

SỐ LƯỢNG CẦN PHẢI LẤY: 

Số lượng nước tiểu cần thiết để làm xét nghiệm chính xác là 40 cc. Tuy nhiên, số lượng TỐI THIỂU để 

làm xét nghiệm là 10 cc. Các mẫu xét nghiệm dưới 10 cc sẽ không được gởi đến phòng xét nghiệm và 

vẫn tiếp tục được xem là AP. Nhân viên sẽ trục tiếp quan sát việc lấy mẫu xét nghiệm.  

 

Nếu bệnh nhân không thể hoặc không cung cấp mẫu xét nghiệm theeo yêu cầu thì kết quả xét nghiệm sẽ 

được ghi hồ sơ cho ngày hôm đó là “dương tính hành chánh.” Dương Tính Hành Chánh được xem như là có 

kết quả dương tính các loại á phiện.  

 

CHÍNH SÁCH VỀ GIẢ MẠO NƯỚC TIỂU: 

Bệnh nhân làm giả mạo bất cứ cách nào khi cung cấp mẫu nước tiểu để làm xét nghiệm sẽ bị loại ra khỏi 

chương trình.  Báo cáo những tình huống liên quan đến sự việc làm giả mạo mẫu xét nghiệm sẽ được trình 

bày trong buổi họp về trường hợp này. Các hành động làm giả mạo để thay đổi mẫu nước tiểu như sau đây 

sẽ là lý do bị loại khỏi chương trình: 

1. Sửa đổi hoặc tìm cách sửa đổi mẫu nước tiểu cung cấp để làm xét nghiệm 

2. Thay đổi hoặc tìm cách thay đổi nhiệt độ của mẫu nước tiểu cung cấp để làm xét nghiệm 

3. Rửa chai có chứa mẫu nước tiểu bằng nước hoặc hoặc chất nào khác 

4. Nộp mẫu nước tiểu xét nghiệm sau khi chai bị rơi trong bồn cầu.   
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Bệnh nhân không được làm khác các thủ tục: 1) đi vào phòng vệ sinh, 2) lấy mẫu nước tiểu đúng theo cách 

đã được nhân viên chỉ dẫn, và 3) nộp mẫu nước tiểu cho nhân viên để làm xét nghiệm.  

Bất cứ việc gì khác với thủ tục này sẽ được xem là có hành động giả mạo.  Nếu bệnh nhân không thể tiểu 

ra được trong lúc yêu cầu lấy nước tiểu để làm xét nghiệm thì bệnh nhân phải thông báo cho nhân viên 

viên biết.  Nếu trường hợp này xảy ra thì hãy tham khảo chính sách AP (Dương Tính Hành Chánh). 

Khi một bệnh nhân bị loại ra khỉ chương trình điều trị vì lý do giả mạo mẫu nước tiểu thì sẽ có một 

khoảng cách là 30 ngày trước khi bệnh nhân đó được tái gia nhập chương trình điều trị, sau ngày cuối 

cùng chấm dứt liều thuốc điều trị theo lịch trình. Nếu tiếp tục bị loại ra khỏi chương trình sau này vì lý 

do giả mạo mẫu nước tiểu thì khoảng thời gian sẽ tăng thêm 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt điều trị cho 

đến ngày tái gia nhập chương trình.  Nghĩa là, sau lần thứ nhì bị loại ra khỏi chương trình thì khoảng 

cách thời gian được tái gia nhập sẽ là 60 ngày, lần thứ ba sẽ là 90 ngày, vv... 

 

CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT VIỆC XỬ DỤNG SAI LỆCH: 

Chính sách của Sở Y Tế Tâm Trí là bảo đảm cho bệnh nhân được điều trị với phẩm chất cao nhất, đồng 

thời giảm thiểu sự sai lệch trong việc xử dụng Methadone hoặc Buprenorphine, chuyển hướng từ điều trị 

sang xử dụng bất hợp pháp. Nhằm mục đích đó, các biện pháp kiểm soát sau đây đã được thiết lập:  

1. Tất cả các liều điều trị sẽ được phát theo phương pháp quan sát uống thuốc. Nhân viên phát thuốc 

phải cung cấp đúng liều lượng mà bác sĩ của chương trình đã ấn định cho bệnh nhân.  

2. Tất cả bệnh nhân sẽ được làm xét nghiệm kiểm tra một cách ngẫu nhiên, ít nhất hàng tháng hoặc 

nhiều hơn theo yêu cầu.  Một số xét nghiệm sẽ có sự quan sát của nhân viên y tế có thẩm quyền. 

3. Xét nghiệm mức Methadone (SML) qua trị số cao nhất và thấp nhất sẽ được thực hiện khi có nghi 

vấn trong việc bệnh nhân xử dụng sai lệch liều Methadone. 

4. Các cố vấn và nhân viên phát thuốc sẽ quan sát theo dõi bệnh nhân để xem có những chỉ dấu 

lâm sàng và triệu chứng quá liều thuốc, hoặc triệu chứng ngưng thuốc, và sẽ thông báo cho bác 

sĩ biết nếu có bất cứ nghi vấn gì nổi lên.  

5. Thỉnh thoảng, cố vấn sẽ giảng dạy cho bệnh nhân về những nguy hiểm, những gì bất hợp pháp và 

hậu quả của việc xử dụng sai lệch trong chương trình.  Đề tài này phải được giảng dạy thường 

xuyên trong các buổi cố vấn nhóm.  Các cố vấn cũng sẽ duyệt lại thông tin này với bệnh nhân ở 

mỗi bước gia tăng hoặc hồi phục và ghi vào hồ sơ.  

6. Đối Với Những Bệnh Nhân Được Đặc Quyền Mang Thuốc Về Nhà: Thỉnh thoảng, nhân viên điều 

dưỡng sẽ “Gọi Trở Lại” một cách ngẫu nhiên trong số các bệnh nhân mang thuốc về nhà phải 

mang trở lại các phần thuốc chưa xử dụng để kiểm tra và xem xét lại. Bệnh nhân sẽ được liên lạc 

qua số điện thoại mà họ chỉ định.  Khi được nhân viên y viện liên lạc để “Gọi Trở Lại” thì bệnh 

nhân phải hồi đáp trong vòng 24 giờ.  Khi bệnh nhân liên lạc y viện về việc “Gọi Trở Lại”, thì một 

cuộc hẹn sẽ được sắp xếp trong vòng 48 giờ sau đó; bệnh nhân phải mang tất cả thuốc chưa xử 

dụng đến y viện và bệnh nhân sẽ làm xét nghiệm nước tiểu. Gọi Trở Lại là để thử nước tiểu và 

đếm số lượng các chai Methadone hoặc Buprenorphine để xem bệnh nhân có xử dụng thuốc đúng 

theo chỉ dẫn hay không.  Nếu không hồi đáp điện thoại của y viện hoặc nếu không đến cuộc hẹn 

mang thuốc trở lại kiểm tra thì bệnh nhân sẽ được xem như xét nghiệm nước tiểu có kết quả dương 

tính, và sẽ dẫn đến hậu quả là mất (các) bước mang thuốc về nhà.  

7. Bệnh nhân xử dụng liều thuốc được phân chia ra phải đến y viện 2 lần mỗi tháng để dùng thuốc 

với sự quan sát, và để kiểm tra phần thuốc chưa xử dụng. Không làm đúng quy định này hoặc bỏ 

qua các cuộc gọi trở lại sẽ dẫn đến hậu quả là mất (các) bước và/hoặc phân chia liều thuốc.  

8. Đi lang thang xung quanh y viện sẽ không được chấp nhận, và mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để 

ngăn chận việc này. Bệnh nhân sẽ được cho biết đi lang thang như vậy có thể bị loại khỏi chương 

trình ngoài ý muốn của bệnh nhân. 
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CÁC QUY LUẬT VÀ CHỈ DẪN KHÁC  
 

CẤP THUỐC SỚM: Bệnh nhân có thể được cấp thuốc sớm nếu không thuận tiện với thời khóa biểu của 

sở làm hoặc trường học.  Cấp thuốc sớm là một phần trong chương trình và chỉ dành riêng cho những bệnh 

nhân đã được xác nhận không thể đến được trong giờ phát thuốc bình thường. Muốn biết quý vị có đủ điều 

kiện được phát thuốc sớm, hãy gặp cố vấn của quý vị. 

 
GIỮ THUỐC LẠI: Đôi khi trường hợp giữ thuốc lại sẽ được áp dụng để làm điều kiện đối thoại với 

bệnh nhân.  Nếu quý vị bị giữ lại một liều thuốc thì y tá sẽ chuyển quý vị ra bàn phía trước.  Quý vị sẽ 

không được cấp thuốc cho đến khi quý vị đã hoàn tất sự việc yêu cầu, và được chấp thuận liều thuốc.   

Xin chờ 15 phút để cố vấn có thời gian trả lời tin nhắn của quý vị.  

 

CƠ SỞ CẤM HÚT THUỐC:  Tất cả các y viện Methadone tuân hành chính sách cấm hút thuốc của 

Quận Hạt. Nghĩa là, cấm hút thuốc tại bất cứ nơi nào trong y viện, dù ở trong xe hoặc trong lúc đang đi 

vào y viện hoặc đi trở ra từ y viện.  

 

THUỐC CẤP THEO TOA:  Tất cả các loại thuốc do các bác sĩ khác cấp toa phải được ghi vào hồ sơ 

của chương trình trong vòng bốn (4) ngày; bệnh nhân nào không báo cáo sẽ được xem là xử dụng thuốc 

không đúng. Các thuốc cấp theo toa phải được bác sĩ của chương trình duyệt xét về y khoa và chấp thuận 

cho xử dụng. Bác sĩ của chương trình sẽ thảo luận với bệnh nhân về việc xử dụng thuốc cấp theo toa và 

sẽ yêu cầu bệnh nhân ký giấy ưng thuân cho phép tham khảo ý kiến với bác sĩ tư nhân.  Việc xử dụng tất 

cả các loại thuốc sẽ được duyệt xét trong lúc xem xét kế hoạch điều trị, và ít nhất mỗi tam cá nguyệt. 

 

SAY RƯỢU:  Uống rượu quá độ hoặc thỉnh thoảng uống rượu thay thế cho ma túy sẽ được gọi là nghiện 

và sẽ được điều trị cai nghiện.  Nồng độ rượu trong máu 0.08 là bằng cớ say rượu cấp tính.  Nhân viên sẽ 

tận dụng mọi nỗ lực để ngăn chận bệnh nhân lái xe nếu đang bị ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy.  Bệnh 

nhân nào có hành vi, thái độ hoặc cơ thể có mùi cho biết là có uống rượu thì bệnh nhân đó sẽ được làm 

xét nghiệm thở qua máy trước khi nhận bất cứ dịch vụ nào; bác sĩ của chương trình sẽ quyết định có cho 

bệnh nhân xử dụng Methadone hay không.  Bất cứ bệnh nhân nào được xác định là đang say rượu, bất kể trị 

số nồng độ rượu như thế nào, sẽ không được cấp Methadone. 

 

ÓI THUỐC: Nếu bệnh nhân cảm thấy buồn nôn thì phải nói cho y tá biết và nằm xuống, nếu cần.  Bác 

sĩ của chương trình sẽ quyết định có cho uống trở lại liều thuốc đó hay không nếu bệnh nhân đã ói 

thuốc ra trong vòng 25 phút sau khi uống vào, và đã có nhân viên quan sát khi uống thuốc. 

 

BỎ LIỀU THUỐC: Bác sĩ của chương trình sẽ đưa ra mọi quyết định về liều thuốc Methadone trong 

trường hợp bệnh nhân đã không dùng thuốc quá hai ngày.  Bệnh nhân có thể sẽ bị loại ra khỏi chương trình 

điều trị theo lệnh của bác sĩ, nếu đã không dùng thuốc ba lần hoặc nhiều hơn.   

 

GIAO THUỐC METHADONE: Chương trình không giao thuốc đến tận nhà.  Một đòi hỏi cần thiết để 

tham gia chương trình là bệnh nhân phải đến y viện để nhận dịch vụ điều trị.  Tuy nhiên, chương trình sẽ 

giao thuốc đến tận nơi cho những bệnh nhân đang điều trị trong chương trình điều trị nội trú.  

 

KIỂM SOÁT BỆNH NHIỄM TRÙNG: Bệnh nhân sẽ ký giấy ưng thuận để được kiểm tra giám định/cố 

vấn/kiểm tra định kỳ về các bệnh nhiễm trùng, như Viêm Gan B và C, HIV, AIDS, bệnh Lao, Giang Mai, 

và các bệnh truyền nhiễm từ cha mẹ hoặc truyền nhiễm qua tình dục.  
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HÀNH VI TRONG CƠ SỞ: Trong cuộc hẹn cố vấn lần đầu, người cố vấn sẽ duyệt qua các lý do mà 

bệnh nhân sẽ bị Loại Khỏi Chương Trình Điều Trị Ngoài Ý Muốn, bao gồm các hành vi không thể 

chấp nhận được.  Các hành vi không chấp nhận trong các phòng ốc/khuôn viên của y viện, bao gồm 

nhưng không giới hạn, là: bị ảnh hưởng của rượu và ma túy; bán ma túy, xúc phạm người khác, thô 

tục, nói lỗ mãng, nói nặng lời; hút thuốc bên trong hoặc bất cứ nơi nào trong khuôn viên y viện, dù ở 

trong xe; đi lang thang và xả rác; đậu xe bất hợp pháp; ăn cắp hoặc gây thiệt hại cho bệnh nhân, nhân 

viên hoặc tài sản của y viện.  
 

CÁCH LY VÀ KIỀM CHẾ: Chương trình không áp dụng biện pháp cách ly và kiềm chế bệnh nhân.  
 

DỊCH VỤ CỐ VẤN: 

Bệnh nhân sẽ được chỉ định một Người Cố Vấn Chính khi gia nhập chương trình, và người cố vấn này sẽ 

cùng với bệnh nhân lập ra kế hoạch điều trị căn cứ vào các nhu cầu của bệnh nhân.  Kế hoạch điều trị sẽ 

bao gồm số lần các buổi họp mà bệnh nhân bắt buộc phải tham dự.  Không làm đúng Kế Hoạch Điều Trị 

và/hoặc không tham dự các buổi họp cố vấn có thể dẫn đến hậu quả là bị loại ra khỏi chương trình.  

 

ĐẶC QUYỀN MANG THUỐC VỀ NHÀ CHO NHỮNG BỆNH NHÂN DUY TRÌ: 

Khi bệnh nhân trở nên đủ điều kiện được quyền mang thuốc về nhà thì nhân viên của chương trình sẽ cùng 

với bệnh nhân duyệt qua các đặc quyền trong Chính Sách Mang Thuốc Về Nhà.  Bệnh nhân sẽ được cấp 

một bản Chỉ Dẫn Mang Thuốc Về Nhà, và sẽ phải ký tên vào Biên Nhận Chính Sách Mang Thuốc Về Nhà, 

có nghĩa là bệnh nhân đã được hướng dẫn, đã hiểu và sẽ tuân hành các điều lệ và quy định.  Không tôn 

trọng những điều này sẽ dẫn đến hậu quả là mất (các) bước mang thuốc về nhà.  

 

GỌI TRỞ LẠI: Tất cả bệnh nhân được quyền mang thuốc về nhà phải hồi đáp những cuộc điện thoại 

gọi trở lại một cách ngẫu nhiên vì đây là một trong những điều kiện được các bước mang thuốc về nhà.  

Khi nhân viên chương trình thuốc cai nghiện liên lạc bệnh nhân thì bệnh nhân phải hồi đáp cho chương 

trình trong vòng 24 giờ sau khi nhận được điện thoại lần đầu để sắp xếp một cuộc hẹn đến y viện.  Khi 

đến cuôc hẹn này, bệnh nhân phải mang theo tất cả phần thuốc chưa xử dụng, và sẽ cung cấp mẫu nước 

tiểu để làm xét nghiệm.  Cuộc hẹn đích thân đến bệnh viện sẽ xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi bệnh 

nhân hồi đáp điện thoại của chương trình.  Không hồi đáp điện thoại trong vòng 24 giờ và không đến 

cuộc hẹn gọi trở lại sẽ dẫn đến hậu quả là mất các bước mang thuốc về nhà.  

 

LIỀU THUỐC TỬ TẾ: 

Bệnh nhân trong chế độ duy trì thuốc có thể yêu cầu được cung cấp thuốc ngắn hạn, không quá 30 

ngày, từ các chương trình khác.  Bệnh nhân phải liên lạc với cố vấn trước 2 tuần để yêu cầu việc cấp 

thuốc này.  Người cố vấn sẽ liên lạc để sắp xếp với (các) chương trình khác.  

 

CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC: 

Bệnh nhân có quyền yêu cầu được chuyển đến một y viện hoặc một chương trình điều trị khác của Hạt 

Santa Clara.  Người cố vấn sẽ liên lạc (các) chương trình khác để xem bệnh nhân có hội đủ tiêu chuẩn 

chuyển đến chương trình đó, và sắp xếp việc chuyển nơi điều trị này.   Bệnh nhân sẽ được cho biết diễn  

tiến của sự việc này.  

 

NẰM BỆNH VIỆN: 

Bệnh nhân phải thông báo cho y viện biết khi nào sẽ nhập viện, hoặc thông báo cho nhân viên bệnh viện 

biết về việc đang tham gia chương trình điều trị Methadone, nếu không thể thông báo kịp thời cho y viện. 

Ngoài ra, bác sĩ tư cũng phải được thông báo về chương trình điều trị Methadone.  Nhân viên y tế của 
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chương trình sẽ cung cấp thông tin về liều lượng Methadone cho nhân viên bệnh viện, và sau đó sẽ liên 

lạc bệnh viện để xác nhận thời khóa biểu cho bệnh nhân dùng Methadone, cùng với ngày và số lượng của 

liều cuối cùng, sau khi bệnh nhân xuất viện và trở lại với chương trình; bác sĩ của chương trình sẽ viết 

thời khóa biểu cho bệnh nhân dùng thuốc.  

 

BỊ GIAM GIỮ: 

Bệnh nhân bị bắt và bị giam có trách nhiệm thông báo cho nhân viên của nhà giam biết về việc tham 

gia chương trình Methadone. Chương Trình Methadone Hạt Santa Clara sẽ điều hợp dịch vụ trong các 

nhà giam ngoài quận hạt, thông qua các chương trình Methadone và các nhà giam tại địa phương.  Nếu 

bệnh nhân bị bắt giam trong phạm vi Hạt Santa Clara thì bệnh nhân đó sẽ được đặt vào thời khóa biểu 

ngưng Methadone.  Bệnh nhân mang thai sẽ không được giải độc định kỳ trong thời gian bị giam. 

Những tù nhân được cho đi làm việc có thể phải đến y viện Methadone để nhận thuốc hàng ngày. Nếu 

bị rút tên ra trong thời gian bị giam thì cũng sẽ bị đóng hồ sơ.  Bệnh nhân phải làm thủ tục tái gia nhập 

qua Gateway sau khi được trả tự do.  

 

LỆ PHÍ/BẢO HIỂM/ MEDI-CAL- GẶP NHÂN VIÊN Ở BÀN TIẾP NHẬN PHÍA TRƯỚC: 
 

LỆ PHÍ/BẢO HIỂM:  Chính sách của chương trình là bệnh nhân trả tiền lệ phí gia nhập và điều trị.  

Mỗi bệnh nhân sẽ được cho biết y phí thật sự của các dịch vụ, trong số lệ phí đã đánh giá.   

 

Bệnh nhân nào không trả tiền lệ phí hàng tháng đã ấn định sẽ được đưa lên Quản Lý Chương Trình hoặc 

người được chỉ định.  Bệnh nhân sẽ bị rút tên ra khỏi chương trình điều trị nếu không trả tiền lệ phí hàng 

tháng, hoặc không trả lệ phí đúng hạn kỳ.  

 

Bệnh nhân có bảo hiểm tài trợ sẽ được yêu cầu ký tên vào giấy Thông Tin Y Khoa và Chỉ Định Quyền 

Lợi.  Tuy nhiên, mỗi bệnh nhân sẽ được đánh giá lệ phí hàng tháng, vì không phải tất cả các công ty bảo 

hiểm đều trả tiền cho việc điều trị, hoặc có thể giới hạn tiền bồi hoàn ở một mức nào đó.  Ban Dịch Vụ 

Tài Chánh của Santa Clara Valley Health & Hospital System sẽ gởi các hóa đơn chi phí phí dịch vụ đến 

các công ty bảo hiểm; tiền bồi hoàn và/hoặc lệ phí thu nhận thặng dư sẽ được hoàn trả lại cho bệnh nhân.  

 

MEDI-CAL: Chính sách của chương trình là thu tiền bồi hoàn từ Medi-Cal của tiểu bang đối với những 

người đã được chấp thuận hưởng quyền lợi này. Bệnh nhân mất quyền lợi Medi-Cal sẽ được định giá số 

tiền lệ phí hàng tháng.  

 

CẤP THUỐC TRONG BIẾN CỐ KHẨN CẤP HOẶC THIÊN TAI: 

Chính sách của Chương Tình Trị Liệu và Thuốc Điều Trị Cai Nghiện (AMT) của SUTS là tiếp tục 

cung cấp sự điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp có thiên tai hoặc biến cố khẩn cấp nào do người 

gây ra làm cho một hoặc nhiều y viện phải ngưng hoạt động.  

 

Trong tình trạng khẩn cấp hoặc đình công thì việc phát thuốc và các hoạt động căn bản sẽ được tiếp tục 

tối đa trong phạm vi có thể làm được.  

 

Chỉ dẫn cho bệnh nhân biết các địa điểm phát thuốc khác sẽ được dán trên cửa trước của y viện.  

 
Trong một biến cố mà tất cả các y viện trong chương trình AMT đều không thể hoạt động vì thiên tai khẩn 

cấp thì hãy gọi điện thoại Central Valley Clinic, số (408) 885-5400 để nghe hướng dẫn địa điểm phát 

thuốc khẩn cấp mà quý vị có thể đến nhận thuốc.  Quý vị có thể được chỉ dẫn đến một y viện ở ngoài 
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quận hạt, trong vòng 50 miles.  Nếu đường dây điện thoại không hoạt động, hoặc nếu quý vị không thể đi 

đến môt y viện Methadone ở ngoài quận hạt thì hãy đến Phòng Cấp Cứu của Valley Medical Center. 

 
RẤT QUAN TRỌNG! Nếu không còn một y viện nào hoạt động trong Hạt Santa Clara, và quý vị 

phải đi đến một y viện ở quận hạt khác thì quý vị phải nhớ mang theo Thẻ ID Methadone khi đến 

bất cứ địa điểm nào khác! Ngoài ra, để xác nhận chính xác liều thuốc của quý vị thì quý vị phải 

xuất trình bản kế hoạch điều trị hiện tại có ký tên và/hoặc chai thuốc mang về nhà có nhãn hiệu  

đúng và chính xác của y viện trên chai thuốc đó.  

 

Tin tức về việc các y viện đóng cửa sẽ được thông báo qua các đài phát thanh và truyền hình địa phương.  

 
QUYỀN CỦA BỆNH NHÂN: 

Văn bản về Quyền của Bệnh Nhân được niêm yết tại mỗi y viện. Bệnh nhân nào than phiền về những  

sự vi phạm Quyền của Bệnh Nhân, việc tham gia điều trị, quyết định của phiên điều giải trước khi 

chấm dứt dịch vụ, sẽ được cho thông qua một tiến trình để xem xét lại các văn kiện của họ.           

Nếu có bất cứ vấn đề gì với Dịch Vụ Điều Trị Cai Nghiện (SUTS), bệnh nhân nên thảo luận sự việc này 

với người cung cấp dịch vụ/chương trình. Tuy nhiên, bệnh nhân có quyền chính thức than phiền hoặc 

kháng cáo bất cứ lúc nào, bằng lời nói hoặc xử dụng Mẫu Đơn Than Phiền và Kháng Cáo của Người Thụ 

Hưởng, hoặc liên lạc Managed Care Plan (MCP) qua số điện thoại của Người Thụ Hưởng, (408) 792-

5666. Bệnh nhân cũng có thể lấy bao thư có ghi sẵn địa chỉ, tại cơ sở điều trị, và gởi đơn về: 

 

Quality Improvement Division – Managed Care Plan 

Substance Use Treatment Services 

976 Lenzen Avenue, 3rd Floor 

San Jose, CA 95126 

 
QUYỀN CỦA BỆNH NHÂN: Mỗi bệnh nhân có quyền: 

 

1. Nhận được sự chăm sóc tử tế và được tôn trọng.  

2. Được thông báo đầy đủ về bệnh trạng, các phương cách điều trị và kết quả có thể đạt được, và thảo 

luận những việc này với bác sĩ.  

3. Biết tên và nhiệm vụ của những người trong nhóm điều trị. 

4. Ưng thuận hoặc từ chối điều trị, trong phạm vi luật định, trong phạm vi hành nghề y khoa đúng và 

đúng theo huấn thị điều hành của chương trình. 

5. Tham gia trong việc lập kế hoạch điều trị cho chính bản thân của bệnh nhân. 

6. Được bảo vệ đời tư một cách thận trọng.  Thảo luận bệnh trạng, tham vấn, khám bệnh, và điều trị 

bởi các chuyên viên y tế phải được tiến hành với sự bảo vệ đời tư một cách cẩn thận nhất.  

7. Mong đợi tất cả những sự truyền đạt và hồ sơ liên quan đến việc điều trị của bệnh nhân sẽ được  

BẢO MẬT trừ khi bệnh nhân đã cho phép phổ biến thông tin, hoặc phải báo cáo theo luật định hoặc 

theo nhu cầu y khoa.  

8. Ưng thuận hoặc từ chối tham gia các cuộc nghiên cứu được mời, có ảnh hưởng đến việc điều trị.  

Nếu quyết định không tham gia chương trình, bệnh nhân sẽ nhận được sự điều trị khác, hữu hiệu 

nhất mà chương trình cung cấp.  

9. Được cho biết một cách thực tế cách điều trị khác, khi sự điều trị không còn thích hợp, hoặc sẽ hữu 

ích cho bệnh nhân khi có sự trợ giúp phụ trội.  
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10. Hiểu biết về chính sách và phương cách làm việc của y viện có liên quan đến việc chăm sóc, điều trị  

và trách nhiệm của bệnh nhân.  

11. Biết các nguồn hỗ trợ có thể giúp bệnh nhân giải quyết những tranh chấp, than phiền và xung đột 

ảnh hưởng đến cá nhân bệnh nhân và sự điều trị. 

12. Nộp đơn than phiền, hoặc nội bộ, hoặc trực tiếp lên Tiểu Bang mà không sợ bị trả thù.  

13. Biết về các phương pháp tính tiền và trả tiền cho các dịch vụ đã cung cấp. 

14. Được thông báo về sự liên hệ thương nghiệp giữa các chương trình, cơ chế giáo dục, cơ sở chăm 

sóc sức khỏe hoặc trả tiền, có thể ảnh hưởng việc chăm sóc và điều trị. 

15. Được chăm sóc và điều trị trong một môi trường không có sự ngược đãi: bao gồm sự ngược đãi 

về tài chánh, ngược đãi về thể chất và tinh thần, quấy nhiễu hoặc lạm dụng tình dục.  

16. Biết rằng Chương Trình Điều Trị Cai Nghiện KHÔNG áp dụng các biện pháp cách ly và kiềm chế.  

 

TRÁCH NHIỆM CỦA BỆNH NHÂN: mỗi bệnh nhân có trách nhiệm: 
 

1. Cung cấp thông tin chính xác về sức khỏe, bao gồm các lần điều trị trước đây và lịch sử nghiện.  

2. Đặt câu hỏi khi không hiểu các thông tin hoặc chỉ dẫn.  Nếu tin rằng bản thân không thể tiếp tục 

điều trị thì bệnh nhân có trách nhiệm nói cho bác sĩ hoặc cố vấn biết.  

3. Tôn trọng nhu cầu của các bệnh nhân, nhân viên và chương trình. Ban nhân viên chương trình tận 

tâm làm việc để cung cấp sự điều trị hiệu quả và công bằng cho tất cả bệnh nhân và cộng đồng.  

4. Trả tiền các hóa đơn về các dịch vụ đã cung cấp cho bệnh nhân, bao gồm việc trả tiền đều đặn, 

cung cấp thông tin về bảo hiểm, hoặc nộp các chứng từ về điều kiện hưởng quyền lợi Medi-Cal. 

5. Công nhận lối sống có ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân. Sức khỏe không chỉ tùy thuộc vào sự 

điều trị nhận được trong chương trình, mà trong tương lai lâu dài, còn tùy vào những quyết định 

trong đời sống hàng ngày của bệnh nhân.   

 

BẢO MẬT NHÓM: 

Sự bảo mật sẽ giúp cho mỗi cá nhân trong việc điều trị khi họ tiết lộ những sự việc có tính chất cá nhân 

nhưng đôi khi xấu hổ, và đây là điều thiết yếu trong viêc điều trị.  Sự cam kết hỗ tương về việc bảo mật lẫn 

nhau sẽ giúp cho mỗi thành viên trong nhóm điều trị biết rằng những sự tiết lộ này sẽ được bảo mật.  

 

Tôi hứa sẽ giữ bí mật tất cả những cuộc đàm thoại giữa các thành viên, và tất cả thông tin thu thập được,  

hoặc những gì biết được về một thành viên nào khác trong lúc điều trị nhóm về cai nghiện.  Tôi hứa sẽ giữ 

bí mật tất cả các cuộc đàm thoại trong nhóm và tin tưởng vào sự cam kết của những người khác sẽ giữ bí 

mật về thông tin cá nhân của tôi.  

 

 QUYỀN KHÔNG BỊ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ: Tất cả bệnh nhân đều có quyền không bị phân biệt đối xử 

căn cứ vào giới tính, cách thể hiện giới tính, tuổi, sắc dân, chủng tộc, màu da, quốc gia nguyên thủy, tôn 

giáo, khuynh hướng tính dục, bệnh tật, hoặc khả năng trả y phí.  

 

THỦ TỤC KHIẾU NẠI VÀ THAN PHIỀN (Cách thức khiếu nại/than phiền):  Ban nhân viên sẽ cố 

gắng giải quyết sự không hài lòng hoặc khiếu nại trong phạm vi y viện.  Mẫu đơn Khiếu Nại/Than Phiền 

có để sẵn tại sảnh đường các y viện.  Tất cả bệnh nhân có quyền khiếu nại hoặc than phiền nếu không 

hài lòng với dịch vụ nhận được. Văn bản Quyền của Bệnh Nhân được niêm yết tại mỗi y viện. Bệnh 

nhân nào than phiền về sự vi phạm Quyền của Bệnh Nhân, việc tham gia điều trị, quyết định của phiên 

điều giải trước khi chấm dứt dịch vụ, sẽ được cho thông qua tiến trình xem xét lại các văn kiện của họ.  
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Nếu có bất cứ vấn đề gì với Dịch Vụ Điều Trị Cai Nghiện (SUTS), bệnh nhân nên thảo luận sự việc này 

với người cung cấp dịch vụ/chương trình. Tuy nhiên, bệnh nhân có quyền chính thức than phiền hoặc 

kháng cáo bất cứ lúc nào, bằng lời nói hoặc xử dụng Mẫu Đơn Than Phiền và Kháng Cáo của Người Thụ 

Hưởng, hoặc liên lạc Managed Care Plan (MCP) qua số điện thoại của Người Thụ Hưởng, (408) 792-

5666. Bệnh nhân cũng có thể lấy bao thư có ghi sẵn địa chỉ, tại cơ sở điều trị, và gởi mẫu đơn về: 

 

Quality Improvement Division – Managed Care Plan 

Substance Use Treatment Services 

976 Lenzen Avenue, 3rd Floor 

San Jose, CA 95126 

 
QUYỀN YÊU CẦU PHIÊN ĐIỀU GIẢI CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG MEDI-CAL: người thụ 

hưởng Medi-Cal có quyền yêu cầu phiên điều giải của tiểu bang nếu quyền lợi Medi-Cal bị cắt giảm, 

chấm dứt hoặc từ chối.  Xem thông tin ghi trong bản thông cáo hoặc gọi số 1-800-952-5253 để biết thêm 

chi tiết. Hãy xem đoạn “Pre-termination Fair Hearings” trên trang 20, hoặc tham khảo trong cuốn sách 

nhỏ về Quyền Thụ Hưởng Medi-Cal. 

 

GIẢM LIỀU ĐIỀU TRỊ: 

Liều Methadone thành công sẽ được giảm từ từ tùy theo nhu cầu cá nhân của từng bệnh nhân. Lịch 

trình giảm liều thuốc bao gồm việc theo dõi kiểm tra thường xuyên để điều chỉnh hoặc giữ nguyên khi 

cần.  Bất thình lình ngưng hẵn Methadone sẽ tạo ra những khó chịu về thể chất và tâm lý.  

 

TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT ĐIỀU TRỊ: 

Bệnh nhân có quyền ngưng tham gia chương trình điều trị bất cứ lúc nào và sẽ được sắp xếp để có thời gian 

rút lui, tối thiểu là 15 ngày.  Bệnh nhân có quyền tự nguyện rút lui ngay cả khi sự chấm dút điều trị là trái 

ngược với lời khuyên của giám đốc y khoa hoặc bác sĩ của chương trình.  

 

CHẤM DỨT ĐIỀU TRỊ NGOÀI Ý MUỐN: 

Sự chấm dứt điều trị với Methadone cho một bệnh nhân có thể xảy ra ngay lập tức nếu giám đốc y khoa 

hoặc bác sĩ của chương trình xác định rằng sự tiếp tục tham gia của bệnh nhân sẽ tạo ra tình trạng đe dọa 

về thể chất cho các nhân viên và bệnh nhân khác. Đây là một lệnh chấm dứt theo luật định và không 

có kháng cáo. Ngoài ra, còn có một thời gian chờ đợi theo luật định ít nhất là một năm, trước khi được cứu 

xét tái gia nhập chương trình.  Xem danh sách các lý do được xem là nguyên nhân dưới đây. 

Sự tham gia chương trình sẽ được chấm dứt ngoài ý muốn của bệnh nhân bởi giám đốc y khoa hoặc bác sĩ 

của chương trình vì các lý do được xem là có nguyên nhân.  Sự chấm dứt sẽ xảy ra trong khoảng thời 

gian không dưới 15 ngày, trừ khi: bác sĩ xét thấy sự cần thiết lâm sàng để chấm dứt sớm hơn, và sẽ ghi lý 

do vào hồ sơ của bệnh nhân, hoặc bệnh nhân viết thư yêu cầu một thời hạn ngắn hơn.  

 
Sau đây là các lý do được xem là có nguyên nhân để chấm dứt điều trị: 

 

1. Hiện đang ghi danh một chương trình Methadone khác; ghi danh nhiều chương trình 

2. Có hành vi thô bạo hoặc đe dọa hành động bạo lực đối với nhân viên hoặc bệnh nhân trong 

chương trình (lệnh chấm dứt theo luật định - không có kháng cáo). 

3. Không trả tiền lệ phí hoặc trả lệ phí trễ; không cung cấp hoặc cung cấp trễ chứng từ đủ điều 

kiện hưởng quyền lợi Medi-Cal; hoặc không cung cấp kịp thời hoặc thông tin chính xác về 

bảo hiểm. (lệnh chấm dứt theo luật định - không thể kháng cáo) 
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4. Đi lang thang trong bãi đậu xe hoặc xung quanh y viện.  

5. Mang bất cứ loại vũ khí nào vào khuôn viên y viện.  

6. Sở hữu, xử dụng, hoặc bán, hoặc chuẩn bị xử dụng hoặc bán ma túy bất hợp pháp trong 

y viện hoặc vùng phụ cận y viện.  

7. Xử dụng Methadone sai lệch; bán hoặc cung cấp hoặc chuẩn bị bán hoặc cung cấp 

Methadone cho người khác. 

8. Chuẩn bị mang Methadone ra khỏi y viện mà không được cho phép. 

9. Giám đốc Y Khoa xác định rằng tiếp tục điều trị với Methadone sẽ có hại đến sức khỏe của 

bệnh nhân. 

10. Đến y viện trong lúc đang say ma túy hoặc say rượu.  

11. Thô tục, tục tĩu, hoặc hoặc lỗ mãng với người bên cạnh trong y viện.  

12. Không đến y viện đúng theo thời khóa biểu của chương trình để duy trì liều Methadone hàng 

ngày 

13. Không đến điều trị 14 ngày liên tục.  

14. Hút thuốc trong y viện hoặc bất cứ nơi nào trong khu vực y viện.  

15. Xả rác bên trong hoặc bên ngoài y viện.  

16. Không tuân hành đúng kế hoạch điều trị, điều lệ và quy định của chương trình, hoặc không 

hợp tác với nhân viên đúng theo các quy định của Quận Hạt, Tiểu Bang hoặc Liên Bang. 

Ví dụ: bỏ các cuộc hẹn cố vấn hoặc khám bệnh; bỏ liều thuốc; xử dụng ma túy và các 

thuốc không có toa của bác sĩ; xử dụng thuốc cấp theo toa không đúng theo chỉ dẫn, 

nghiện rượu; hoặc bất cứ hành vi nào không chấp nhận được.  

17. Nhiều lần không cung cấp mẫu nước tiểu để làm xét nghiệm. 

18. Thay đổi hoặc tìm cách thay đổi mẫu nước tiểu cung cấp để làm xét nghiệm. 

19. Không hoàn tất cuộc duyệt xét y khoa hàng năm hoặc cuộc khám bệnh theo yêu cầu.  

20. Không làm xét nghiệm bệnh Lao và/hoặc không cung cấp X-ray phổi kiểm tra Lao theo yêu cầu.  

21. Không ưng thuận đến các chuyên viên y khoa – chăm sóc chính, chuyên khoa… vv... 

22. Trộm cắp hoặc gây thiệt hại cho chương trình, nhân viên, tài sản của bệnh nhân 

23. Đậu xe bất hợp pháp ngay trong khu vực của y viện.  

 
Bệnh nhân sẽ được phát một văn bản chờ chấm dứt chương trình ngoài ý muốn, có ghi cụ thể lý do 

chấm dứt và thời hạn dự kiến sẽ loại ra khỏi chương trình, và văn bản này cũng đề cập đến quyền của 

bệnh nhân được yêu cầu phiên điều giải và quyền chọn người làm đại diện.  Bệnh nhân có quyền chọn 

người đại diện là một luật sư hoặc một người nào khác và/hoặc các nhân chứng hỗ trợ cho bệnh nhân.  

Thời hạn được yêu cầu tái ghi danh vào Chương trình sẽ được ghi rõ trong bản thông cáo.  Chương 

trình sẽ không ra quyết định nào trước khi bệnh nhân loại bỏ quyền yêu cầu phiên điều giải, hoặc quyết 

định của ban điều giải.     

 

BỆNH NHÂN CÓ MEDI-CAL: PHIÊN ĐIỀU GIẢI (FAIR HEARING): 

Bệnh nhân có quyền yêu cầu một phiên điều giải trước khi chấm dứt chương trình trong trường hợp có sự 

chấm dứt chương trình ngoài ý muốn vì lý do có nguyên nhân, nếu bệnh nhân viết thư yêu cầu (ngoại trừ, 

tiếp tục tham gia chương trình sẽ tạo ra một tình trạng đe dọa về thể chất cho nhân viên hoặc bệnh nhân 

khác, hoặc bệnh nhân không đóng tiền lệ phí). 
 

Bệnh nhân duy trì Methadone phải yêu cầu phiên điều giải trước khi chấm dứt chương trình trong vòng 

72 giờ sau khi nhận được bản thông cáo. Phiên điều giải phải được tổ chức trong vòng bảy ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận thư yêu cầu của bệnh nhân.  Quyết định của ban điều giải phải được công bố không 

trễ quá một ngày làm việc sau phiên điều giải.  Biên bản vĩnh viễn của phiên điều giải sẽ được lưu giữ tại 
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y viện. Bệnh nhân có quyền không yêu cầu phiên điều giải, và làm thủ tục kháng cáo trực tiếp với tiểu 

bang mà không sợ bị trả thù.  

 

Bản sao biên bản của phiên điều giải sẽ được cấp cho bệnh nhân khi bệnh nhân yêu cầu.  Biên bản của 

phiên điều giải sẽ được lưu giữ một năm.  Bệnh nhân có quyền kháng cáo hành động của ủy ban điều giải 

bằng một lệnh tòa theo Section 1094.5, Code of Civil Procedures and Title 22. Bệnh nhân cũng có quyền 

nhận bản quyết định của các kháng cáo nếu bệnh nhân yêu cầu.  

 

GHI CHÚ: Ở phần cuối của cuốn Sách Hướng Dẫn này là toàn bộ thủ tục về quyền yêu cầu Phiên Điều 

Giải Trước Khi Chấm Dứt Chương Trình (Pre-termination Fair Hearing.) 

 

THỘNG TIN QUAN TRỌNG VỀ GIẢM RỦI RO MẮC BỆNH AIDS 
 

AIDS, KIM CHÍCH & GIAO HỢP: 

1. Người trông bề ngoài khỏe mạnh vẫn có thể mang virus HIV. 

2. Hãy nghĩ rằng những người chích ma túy, hoặc mải dâm (nam hoặc nữ) đều bị nhiễm HIV. 

3. KHI GIAO HỢP: a) luôn luôn mang condom với nonoxynol-9. B) sau khi tháo condom ra, 

phải rửa tay thật sạch, c) đừng để chất dịch giao hợp chảy vào cơ thể. 

4. NẾU QUYẾT ĐỊNH DÙNG CHUNG KIM CHÍCH: 

a.) Trước khi rửa kim và ống chích với thuốc tẩy, phải đổ nước sạch vào súc rửa ống cho sạch.  

Trong khi ống chích đầy nước sạch thì lắc mạnh và đổ bỏ nước ra.  Đừng dùng nước đó trở 

lại. Rửa ống chích như vậy ba lần.  

b.) Đổ đầy ống chích với nước thuốc tẩy mạnh.  Giữ nước tẩy trong ống chích ít nhất là 30 giây 

mỗi lần.  Trong khi ống đầy nước thuốc tẩy thì lắc ống và đổ bỏ nước tẩy.  Dùng thuốc tẩy 

nguyên chất, không pha nước và không dùng trở lại.  Rửa như vậy ba lần. 

c.) Rửa kim chích và ống chích bằng cách rút nước đầy sạch vào.  Rửa như vậy ba lần.  

 
THỬ HIV VÔ DANH QUA CHƯƠNG TRÌNH SẼ                                               

KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN THÊM. 

HÃY GẶP CỐ VẤN HOẶC MỘT Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG. 

 
THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ BỆNH LAO: 

 

Bệnh Lao (TB) là một bệnh truyền nhiễm, lâu dài, do vi trùng gây ra.  Bệnh Lao có hai giai đoạn. Giai 

đoạn đầu là nhiễm trùng Lao, nghĩa là vi trùng Lao xâm nhập cơ thể.  Hầu hết người nhiễm trùng Lao 

không phát bệnh và không truyền nhiễm bệnh Lao.  

 

Nhưng một số người tiến sang giai đoạn thứ nhì: phát bệnh Lao. Bệnh Lao đa số là tấn công và làm hư 

hại phổi.  Các triệu chứng là ho, sốt, toát mồ hôi đêm, mệt, xuống cân và đôi khi ho ra máu. Không phải 

tất cả những người bệnh Lao đều có các triệu chứng này. Thử Lao trên da (PPD) là một cách để biết vi 

trùng Lao có xâm nhâp vào cơ thể hay không.  Kết quả thử Lao dương tính có nghĩa là đã nhiễm vi trùng 

Lao. Nếu có kết quả PPD dương tính thì phải kiểm tra xem vi trùng lao có làm hại phổi hay không bằng 

cách chụp hình X-Ray phổi. 

 

Quý vị nhiễm bệnh Lao khi hít vi trùng vào phổi.  Vi trùng Lao thoát ra trong không khí khi người bệnh 

Lao ho hoặc nhảy mũi. Đó là lý do tại sao che mũi miệng khi ho hoặc nhảy mũi là điều quan trọng.  Bệnh 

Lao không truyền nhiễm qua quần áo, chén dĩa, tấm trải giường hoặc thức ăn chung.   
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Nếu bị nhiễm vi trùng Lao thì quý vị có thể phát bệnh Lao.  Bệnh Lao có thể bộc phát ngay thời điểm 

đó hoặc trong nhiều năm sau.  Bệnh Lao có thể được ngăn ngừa bằng các loại thuốc chuyên trị bệnh 

này.  Các loại thuốc này dễ uống và được Sở Y Tế Công Cộng cung cấp miễn phí. 

 

Tuy nhiên, phải uống thuốc đều đặn trong suốt thời gian mà bác sĩ chỉ định.  Những người có nguy cơ 

cao nhất bị phát bệnh Lao là những người nhiễm HIV +.  Những người cũng có nguy cơ cao phát bệnh 

Lao là: những người đã hoặc đang chích ma túy, hút “crack”, nghiện rượu, hoặc hệ miễn dịch có vấn đề, 

đã ở tù, hoặc đã làm việc trong môi trường có nhiều người có nguy cơ cao.  

 
 

ĐỂ BẢO VỆ CÁC BỆNH NHÂN, GIA ĐÌNH, NHÂN VIÊN VÀ CÔNG CHÚNG, CÁC Y 

VIỆN CỦA CHÚNG TÔI ĐẾU CÓ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA BỆNH LAO. 
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Thông Tin Quan Trọng về Benzodiazepines và 

Chương Trình Trợ Giúp Thuốc Điều Trị (MAT) Có Phải Là            

Cách Điều Trị Tốt Nhất cho Quý vị Hay Không 
(Cố Vấn duyệt qua phần này với Bệnh Nhân) 

 
Giữ an toàn trong thời gian ghi danh vào Chương Trình Trợ Giúp Thuốc Điều Trị (MAT) là trách nhiệm của tất cả 

mọi người.  Trách nhiệm này bắt đầu từ ban nhân viên y viện, và kế đến là tất cả bệnh nhân, gia đình, thân nhân và 

các bạn của bệnh nhân. Xử dụng Methadone hoặc Suboxone và đồng thời xử dụng ma túy là vô cùng nguy hiểm.  Các 

vấn đề nghiêm trọng sẽ xảy ra khi xử dụng rượu và nhiều loại thuốc an thần hoặc xoa dịu (Benzodiazepines), thuốc 

ngủ, và/hoặc các loại thuốc có tác dụng giống á phiện (opioids), cộng thêm với Methadone hoặc Suboxone. Khi chỉ 

xử dụng một loại thuốc thì nhiều loại thuốc này có tác dụng chống trầm cảm một cách trung bình; tuy nhiên kết 

hợp với Methadone thì hiệu quả của thuốc sẽ nhân lên rất cao đến mức gây chết người.  Vì vậy, sự bắt buộc phải 

giữ an toàn là điều quan trọng hàng đầu, vì vẫn tốt hơn là hối tiếc khi xử dụng chung với Methadone.  

 
Chính sách về Benzodiazepines 

Chính sách của Sở Y Tế Tâm Trí là bệnh nhân được trợ giúp thuốc điều trị phải được kiểm tra giám định việc xử 

dụng Benzodiazepine, và lượng giá sự lệ thuộc Benzodiazepine. Khi có sự lo ngại về việc dùng Benzodiazepine, 

bác sĩ của chương trình sẽ lượng định và lập kế hoạch cho bệnh nhân.  Bệnh nhân nào không làm đúng theo kế 

hoạch và tiếp tục lạm dụng Benzodiazepines sẽ bị loại ra khỏi chương trình điều trị.  

 
Bệnh Nhân có Tiền Sử Lạm Dụng Benzodiazepine 

Các bệnh nhân có tiền sử lạm dụng/nghiện Benzodiazepine và những người dùng benzodiazepines theo toa sẽ được  

kiểm tra benzodiazepines (kể cả clonazepam) trong suốt thời gian điều trị. Đối với tất cả bệnh nhân khác, cố vấn và 

bác sĩ của chương trình quyết định thời điểm cần kiểm tra về Benzodiazepine. 

 
Ảnh Hưởng đến Tri Thức và Phối Hợp Cơ Động 

Vì lý do Benzodiazepines và các loại thuốc an thần khác có tiềm năng làm suy giảm sự phán đoán, suy nghĩ, hoặc 

khả năng phối hợp cơ động, chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên làm những nghề nghiệp đòi hỏi trí óc minh mẫn 

như điều khiển máy hoặc lái xe trong thời gian/hoặc nếu có dùng loại thuốc này trong thời gian xử dụng Methadone 

hoặc Suboxone. Ngoài ra, xử dụng rượu và các loại thuốc chống trầm cảm CNS trong thời gian trị liệu với  

Benzodiazepine sẽ làm tăng hiệu quả an thần và gây khó khăn trong sự phối hợp cử động trong thời gian tham gia 

chương trình trợ giúp thuốc điều trị (MAT). Quý vị có trách nhiệm phải thông báo cho bác sĩ của chương trình MAT 

biết nếu quý vị đang xử dụng thuốc an thần.  

 
Benzodiazepines được cấp theo toa 

Bác sĩ của chương trình sẽ đánh giá khả năng của bệnh nhân trong việc tham gia chương trình, uống thuốc theo toa, 

và sự thích hợp của việc xử dụng thuốc đó cùng với Methadone hoặc Suboxone. Bệnh nhân sẽ được yêu cầu ký giấy 

ưng thuận cho phổ biến thông tin đến mỗi bác sĩ điều trị và cấp toa thuốc. Không có giấy cho phép này thì bác sĩ 

không thể cấp thuốc Methadone hoặc Suboxone một cách an toàn.  Vì lý do này, từ chối ký tên giấy ưng thuận sẽ bị 

loại ra khỏi chương trình trợ giúp thuốc điều trị.  

Những bệnh nhân đang xử dụng Benzodiazepines theo toa và đã được bác sĩ của chương trình chấp thuận, phải 

mang theo thuốc nguyên thủy, tất cả các lần lấy thêm thuốc đều phải ghi vào hồ sơ tại y viện. Không xử dụng thuốc 

đúng theo chỉ dẫn và/hoặc không ghi hồ sơ các toa thuốc đúng thời gian thì sẽ mất đặc quyền được mang thuốc về 

nhà, và có thể dẫn đến hậu quả bị loại khỏi chương trình trợ giúp thuốc điều trị.  

 

Cường Độ Điều Trị Cao 

Bệnh nhân lạm dụng Benzodiazepines trong khi hoặc sau khi giảm liều Benzodiazepine sẽ được chuyển lên điều trị 

với cường độ cao hơn.  Những người từ chối cường độ điều trị tương ứng với sự lạm dụng/lệ thuộc Benzodiazepine, 

và vẫn tiếp tục lạm dụng Benzodiazepines sẽ bị giảm liều lượng cho đến khi ngưng hẵn Methadone hoặc Suboxone và 

sẽ bị loại ra khỏi chương trình. 
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Bác sĩ của chương trình sẽ chấm dứt sự trợ giúp thuốc điều trị bất cứ lúc nào nếu cùng lúc xử dụng 

Benzodiazepines được xét thấy có sự lo ngại về an toàn trên phương diện y khoa.  
 

Giải Thích và Thủ Tục Yêu Cầu Phiên Điêu Giải Trước Khi Chấm Dứt  
 

CHÍNH SÁCH: 
 

A. Là một bệnh nhân của Chương Trình Trị Liệu và Thuốc Cai Nghiện (AMT), Dịch Vụ Điều Trị 

Cai Nghiện BHSD, quý vị có quyền yêu cầu Phiên Điều Giải trước khi chấm dứt, nếu nhân 

viên đề nghị loại ra khỏi chương trình điều trị trước khi hoàn tất việc điều trị.  

B. Mục đích của Phiên Điều Giải trước khi chấm dứt là để xem xét sự công bằng của quyết định 

loại bệnh nhân ra khỏi chương trình, ngoài ý muốn của bệnh nhân. 

C. Sẽ không có Phiên Điều Giải trước khi chấm dứt vì lý do thiếu tiền lệ phí hoặc có hành động 

thô bạo/đe dọa.  

 

THỦ TỤC 
 

A. Quý vị sẽ nhận được thư thông báo lý do loại khỏi chương trình.  Các tài liệu giải thích Tiến 

Trình Điều Giải Trước Khi Chấm Dứt, Kháng Cáo Chấm Dứt Chương Trình và Title 22 Quyền 

Điều Giải (chỉ cho người có Medi-Cal) sẽ được đính kèm trong thông cáo loại bỏ. 

 

B. Nếu muốn kháng cáo lệnh loại khỏi chương trình, quý vị phải hoàn tất và nộp mẫu đơn Kháng Cáo 

Chấm Dứt cho BHSD SUTS Quality Improvement department (đính kèm) để mở hồ sơ kháng cáo 

trong vòng 72 giờ (không kể cuối tuần và ngày lễ) kể từ ngày nhận được thông cáo loại ra khỏi 

chương trình.  Nhân viên Quality Improvement phụ trách về kháng cáo trước khi chấm dứt, sẽ 

xem xét kết quả của phiên điều giải nội bộ, và trong vòng 72 giờ sẽ đưa ra quyết định duy trì hoặc 

bác bỏ lệnh loại ra khỏi chương trình. Quý vị sẽ được thông báo về quyết định này.  

 

C. Người cố vấn của quý vị có trách nhiệm thông báo cho Viên Chức Điều Giải về đơn kháng cáo, 

và triệu tập những người tham gia Phiên Điều Giải. 

 

D. Ngày giờ và địa điểm của Phiên Điều Giải sẽ được lên lịch trình trong vòng 7 ngày làm việc 

(không kể cuối tuần và ngày lễ) kể từ ngày nhận Đơn Kháng Cáo.  Quý vị sẽ nhận được thư thông 

báo ngày giờ và địa điểm của Phiên Điều Giải. 

 

E. Viên Chức Điều Giải trước khi chấm dứt chương trình là một Viên Chức Quản Trị của SUTS. 

Viên chức này sẽ chủ tọa Phiên Điều Giải, và sẽ ra quyết định sau cùng về quyết định loại bệnh 

nhân ra khỏi chương trình.  

 

F. Một nhân viên từ một y viện khác với y viện mà quý vị bị loại bỏ, sẽ có mặt trong ủy ban Điều 

Giải để giúp Viên Chức Chủ Tọa lượng giá một cách khách quan những thông tin do quý vị và 

người cố vấn trình bày.  

 

G. Quý vị có quyền nhờ một luật sư hoặc một người khác đại diện, có quyền mời nhân chứng và 

kiểm tra các nhân chứng do chương trình đưa ra. 
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H. Viên Chức Điều Giải sẽ đưa ra quyết định trong phiên họp để duy trì hoặc bác bỏ để nghị loại bỏ 

quý vị, căn cứ đơn thuần vào các chứng cớ được trình bày.  

 

I. Nếu quyết định của Chủ Tọa là duy trì quyết định loại bỏ thì quý vị sẽ được thông báo quyền kháng 

cáo và các bước kháng cáo theo thủ tục cần thiết để tiếp tục sự kháng cáo này (bao gồm sự kháng 

cáo lên DHS về việc từ chối quyền lợi, theo Title 22 (chỉ áp dụng cho người có Medi-Cal). 

 

J. Diễn tiến các sự việc trong Phiên Điều Giải sẽ được ghi vào hồ sơ và sẽ được lưu giữ để tham 

khảo trong mười hai (12) tháng lịch, kể từ ngày Điều Giải.  Viên Chức Chủ Tọa Phiên Điều Giải 

sẽ cất giữ hồ sơ trong một nơi được khóa lại mà chỉ có Viên Chức này và người được chỉ định có 

quyền xem xét.   

 

K. Một văn kiện có ghi quyết định của Viên Chức Chủ Tọa Phiên Điều Giải trước khi chấm dứt 

chương trình sẽ được tóm lược trong bản Báo Cáo Phiên Điều Giải.  Văn kiện chính sẽ được lưu 

giữ trong hồ sơ của quý vị, một bản sao được Viên Chức cất giữ, một bản cấp cho người Giám Sát 

chương trình và một bản cấp cho quý vị.   
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TIẾT LỘ CÁC RỦI RO VỀ TIM MẠCH 

 

Trong cuộc họp trực tiếp, chúng tôi đã thảo luận nội dung thông tin gần đây về sự kiện Methadone 
có liên hệ đến các vấn đề nhịp tim gây chết người. 

 

Methadone có thể kéo dài QT, nghĩa là cơ tim sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường để hồi 
lực giữa các nhịp đập. Sự kiện này có thể dẫn đến những thay đổi nguy hiểm trong nhịp tim, 
và làm cho hơi thở chậm và cạn mà quý vị không cảm thấy được cho đến khi quá trễ.  

 

Những sự kiện bất bình thường trong hệ thống điện tim có thể là sự bẫm sinh, hoặc có thể do 
thuốc hoặc một bệnh trạng gây ra. Vào thời điểm này, (các) lý do tại sao Methadone có ảnh 
hưởng đến tim vẫn chưa được hiểu rõ.  Một số lý do có thể là do liều lượng, mức thuốc trong 
máu cao, và ảnh hưởng tác động với các thuốc khác. Các nguyên nhân khác có thể là sự bất 
bình thường trong các chất điện giải trong máu, xảy ra vì các bệnh trạng khác, như bệnh gan và 
tiểu đường. Ngoài ra, bệnh tim cũng có thể gây ra vấn đề.  

 
Quý vị nên đặt câu hỏi và thảo luận các yếu tố rủi ro của quý vị với chúng tôi.  Cũng giống như các 
cách điều trị khác, chúng tôi cố gắng cân bằng những rủi ro và ích lợi một cách hợp lý nhất.  Điều 
quan trọng là quý vị phải nói cho bác sĩ cấp Methadone biết nếu có bất cứ vấn đề gì về tim mà quý 
vị có hoặc các vấn đề tim xảy ra trong gia đình, và tất cả các loại thuốc quý vị đang xử dụng.  

 
Chúng tôi có thể cho làm Điện Tâm Đồ để kiểm tra thêm.  Nếu Điện Tâm Đồ cho thấy “QT kéo 
dài”, chúng tội sẽ cho thử máu thêm và yêu cầu quý vị tham khảo ý kiến các bác sĩ của quý vị, 
như là Bác Sĩ Chính hoặc Bác Sĩ Chuyên Khoa Tim để tìm ra nguyên nhân, và tìm cách giảm rủi 
ro các vấn đề về tim của quý vị. Nếu mức Methadone trong máu cao hơn mức trị liệu trung bình, 
chúng tôi sẽ giảm liều lượng thuốc để giảm rủi ro các tác dụng phụ về tim.  

 
Nếu Điện Tâm Đồ cho thấy QT kéo dài >500msec, chính sách của chương trình đòi hỏi liều lượng 
Methadone phải giảm cho đến khi QT trong Điện Tâm Đồ trở lại bình thường.  Nếu trường hợp cần thiết phải 
ngưng hẵn Methadone, thì quý vị sẽ được đề nghị chuyển qua điều trị với Buprenorphine để thay thế. 

 

Cám ơn sự thông hiểu của quý vị và chúng tôi sẽ cố gắng liên tục để cung cấp sự điều trị tốt nhất có 
thể thực hiện được cho quý vị.  
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