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Khái niệm chung 
Methamphetamine là một chất kích thích bất hợp pháp thường được gọi là ‘meth tinh thể’ hoặc ‘đá’. Methamphetamine 
khiến quý vị ‘phê’ trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ cực kỳ ‘bã’ và có thể rất dễ gây nghiện.
Những người sử dụng đá trong thời gian dài có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đá cũng có thể ảnh hưởng 
đến công việc, gia đình, các mối quan hệ và sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị cảm thấy methamphetamine là một vấn đề đối 
với mình, hãy tìm tới sự trợ giúp.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ giúp quý vị lập kế hoạch điều trị để ngừng sử dụng methamphetamine và cải thiện 
chất lượng cuộc sống của quý vị.
Bác sĩ cũng sẽ:

• Quản lý sức khỏe tổng thể của quý vị và các bệnh hiện có
• Cung cấp thông tin giới thiệu để điều trị bằng thuốc hoặc tư vấn 
• Nói chuyện với quý vị về sức khỏe tâm thần của quý vị và giới thiệu quý vị đến nơi tư vấn 

nếu thích hợp
Bác sĩ cũng có thể nói chuyện với quý vị về những điều quý vị có thể làm để giảm nguy cơ 
gây hại nếu quý vị vẫn đang sử dụng. Điều này gồm cả nguyên tắc REST. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ sẽ sắp xếp các cuộc hẹn tái  khám định kỳ để kiểm tra và xem xét kế hoạch điều trị của 
quý vị. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc cai thuốc, bác sĩ có thể thảo luận về việc giới thiệu 
các lựa chọn điều trị khác. 

Tôi nên làm gì?
Điều quan trọng là phải cởi mở và trung thực với bác sĩ gia đình của quý vị. Đừng cảm thấy tồi tệ nếu quý vị cảm thấy khó 
cai đá. Hầu hết những người sử dụng đá đều cảm thấy khó cai, nhưng theo thời gian, quý vị sẽ cảm thấy tốt hơn. Hãy hỏi 
bác sĩ gia đình của quý vị để biết các nguồn lực và thông tin về các rủi ro.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Drug Health Services Tây Nam Sydney cung cấp một loạt các dịch vụ 
cho những người nghiện ma túy và rượu bia, như cai nghiện nội trú, 
tư vấn, cố vấn và giới thiệu đến các chương trình điều trị khác. Bác sĩ 
gia đình của quý vị có thể giới thiệu quý vị hoặc quý vị có thể liên lạc 
với đường dây tiếp nhận trung tâm qua số 9616 8586.
Dịch Vụ Thông Tin về Rượu Bia và Ma Túy (ADIS) cung cấp thông tin 
về các hỗ trợ dành cho những người gặp vấn đề về ma túy và rượu. 
Để tiếp cận ADIS, hãy gọi 1800 250 015 hoặc truy cập yourroom.
health.gov.au.
Ngoài ra còn có một số nguồn lực chăm sóc sức khỏe điện tử.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Đường Dây Điều Trị Chất Kích Thích – số điện thoại 1800 101 188
• Your Room – methamphetamine: yourroom.health.gov.au
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Methamphetamine

Nguyên Tắc 
REST

Bù nước (Rehydrate) 
- đảm bảo quý vị uống 
đủ nước nhưng không 
quá một lít một giờ

Ăn (Eat)
Ngủ (Sleep)
Ngừng (Time out) - sử 

dụng để quý vị không bị 
phụ thuộc vào thuốc

Những rủi ro khi sử dụng đá trong một thời 
gian dài là gì?

Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu để cai?

Nếu tôi không cai được thì sao?

Tôi có thể tìm hiểu thêm về chứng nghiện đá ở 
đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình 
những gì?


