
Thuốc Viên Tránh Thai Khẩn Cấp 
(ECP)

(Thuốc Viên Buổi Sáng)
Thuốc Viên Phá Thai 

Tác Dụng Của 
Thuốc Là Gì?

Ngừa thai sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ Phá thai

Tên Thuốc Viên Levonorgestrel (Plan B® One-Step và các tên khác) 
HOẶC ulipristal acetate (ella®) 

Mifepristone (Mifeprex®) VÀ Misoprostol (Cytotec®)

Có Gì Trong Viên 
Thuốc? Thuốc Viên 
Hoạt Động Như 
Thế Nào?

Hầu hết các thương hiệu thuốc tránh thai khẩn cấp 
đều chứa progestin, một trong những hoocmon tìm 
thấy trong thuốc viên tránh thai hàng ngày. 
ella® chứa hoocmon bắt chước và chặn progestin.
Thuốc viên tránh thai khẩn cấp hoạt động bằng 
cách trì hoãn rụng trứng.

Mifepristone làm thai kỳ ngừng phát triển. 
Misoprostol gây ra co bóp bụng để bào thai bị tống 
ra khỏi tử cung.

Khi Nào Nên Sử 
Dụng Thuốc?

Quý vị uống thuốc viên tránh thai khẩn cấp càng 
sớm thì hiệu quả càng cao. (ella® cũng có tác dụng 
trong 5 ngày sau khi quan hệ tình dục như ngày đầu 
tiên). Thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng tối đa 
5 ngày sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ. 
Một số vỉ chứa 1 viên và một số vỉ chứa 2 viên. Quý 
vị có thể uống 2 viên cùng nhau.

Thuốc này có tác dụng trong giai đoạn đầu của thai kỳ, 
lên tới 10 tuần sau chu kỳ cuối của quý vị. Quý vị nhận 
được viên thuốc đầu tiên vào lần hẹn khám của quý 
vị. Quý vị uống mifepristone trước tiên, sau đó uống 
misprostol.

Điều Gì Xảy Ra Với 
Cơ Thể Quý Vị?

Hầu hết mọi người đều cảm thấy bình thường. Quý vị 
có cảm giác buồn nôn, nôn ói, đau đầu, chóng mặt, 
co thắt dạ dày hoặc đau ngực trong một khoảng thời 
gian ngắn sau khi uống những viên thuốc này. Chu 
kỳ kinh nguyệt tiếp theo của quý vị có thể sớm hơn 
một vài ngày hoặc muộn hơn một vài ngày.

Sau khi uống viên thuốc đầu tiên, hầu hết mọi người 
đều cảm thấy bình thường. Sau khi uống viên thuốc 
thứ hai, quý vị sẽ bị ra máu nhiều, thường kèm theo các 
cục máu đông. Hiện tượng này kéo dài trong một vài 
giờ. Sau đó, quý vị bị ra máu ít hơn và có thể kéo dài 
từ 1-3 tuần. Các cơn đau bụng có mức độ nặng nhẹ khác 
nhau, từ hơi đau cho đến rất đau. Thuốc giảm đau có thể 
giúp ích cho quý vị.

Thuốc Có Tác Dụng 
Tốt Đến Mức Nào?

Thuốc tránh thai khẩn cấp làm giảm cơ hội mang 
thai từ 58% đến 94%.

Viên thuốc phá thai có tác dụng khoảng 98-99%. Nếu 
thuốc không có tác dụng, quý vị có thể thử dùng lại 
thuốc hoặc tiến hành thủ thuật phá thai.

Chi Phí Thuốc Là 
Bao Nhiêu?

Thuốc tránh thai khẩn cấp tốn khoảng $35 - $60 
cho 1 vỉ.

Chi phí chính xác tùy thuộc vào nơi quý vị mua thuốc.

Bao Trả Bảo Hiểm Quý vị có thể sử dụng gói bao trả Medicaid hoặc gói 
bao trả bảo hiểm tư nhân khi có đơn thuốc. Quý vị 
có thể gọi cho công ty bảo hiểm của quý vị để xem 
họ bao trả cho những nhãn hiệu thuốc tránh thai 
khẩn cấp nào.

Nhiều gói bảo hiểm hiện bao trả thuốc viên phá thai.

Làm Cách Nào Để 
Tìm Mua Thuốc?

Thuốc có bán tại các nhà thuốc, trung tâm y tế hoặc 
bác sĩ: Hãy gọi điện trước để xem họ có loại thuốc 
này hay không.
Quý vị có thể mua progestin EC mà không cần toa 
thuốc bất kể quý vị bao nhiêu tuổi. Quý vị chỉ có thể 
mua ella® khi có toa thuốc. 
Hỏi bác sĩ của quý vị hoặc truy cập www.not-2-late.com

Hỏi bác sĩ của quý vị, gọi điện đến số (800) 772-9100 
hoặc truy cập www.prochoice.org/pregnant/find/

Thuốc Viên Tránh Thai Khẩn Cấp và Thuốc Viên Phá Thai:
Khác biệt là gì?

www.reproductiveaccess.orgDự Án Nhận Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản / Tháng 8 năm 2017


