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thói quen tự ý mua thuốc uống để điều trị bệnh có thể để lại một số hậu quả khôn lường đến 
sức khỏe, thậm chí làm cho bỏ sót chức năng phát hiện ra các bệnh nghiêm trọng tại thuốc 

sử dụng thuốc kháng sinh không đúng liều 

rất nhiều người có lối sống mua thuốc kháng sinh khi có những dấu hiệu cúm nhẹ. Tuy nhiên, 
rất nhiều bệnh nhiễm khuẩn do virus không cần phải trị liệu bằng kháng sinh. 

Việc dùng kháng sinh lúc không cần thiết dễ làm ký sinh trùng nhờn thuốc, vì thế làm giảm 
tác dụng chữa bệnh của thuốc, gây ra phức tạp trong việc chẩn đoán bệnh sau này về cách 
trị sùi mào gà. Sử dụng nhiều thuốc kháng sinh tạo nguy cơ lớn để xảy ra càng rất nhiều biến 
chủng vi khuẩn kháng thuốc. 

hơn nữa, sử dụng kháng sinh với nhiều người còn dẫn đến những phản ứng phụ như dị ứng, 
mẫn cảm, thậm chí là phản ứng phản vệ nguy hiểm có khả năng dẫn tới tử vong. Nhiều loại 
kháng sinh còn có tác dụng phụ nguy hiểm nếu như sử dụng liều cao hay kéo dài như suy 
tủy, ví dụ trường hợp sử dụng chloramphenicol tại trẻ em…. 

lạm dụng thuốc bớt đau nhức 

 

Uống thuốc giảm đau chứa nhiều tác dụng phụ cũng như để lại hậu quả nguy hiểm nếu 
không dùng đúng cách. Đồ họa: Hồng Nhật 

những dòng thuốc tây y sử dụng để giảm đau do sùi mào gà là nhóm thuốc thường sử dụng, 
dễ bị sử dụng nhiều. Bản thân những loại thuốc này đều chứa đựng các tác dụng phụ nhất 
định. 

Tự ý uống và lạm dụng thuốc bớt đau nhức trong thời gian dài sẽ dẫn đến một số tác hại 
nguy hiểm như loét dạ dày, thương tổn gan, suy giảm khả năng thận, cao huyết áp, rối loạn 
điều hòa hoạt động các cơ quan như loãng xương, hội chứng cushing do thuốc,… 

một số thuốc này còn làm cho giảm hoặc mất những biểu hiện quan trọng khiến chúng ta dễ 
bỏ sót những nguyên dân gốc nguy hiểm như một số khối u, viêm tụy cấp, nhiễm trùng ruột 
thừa,... Hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng một số bệnh như những trục trặc về tim mạch, 
lao phổi,... 

sử dụng không an toàn thực phẩm chức năng và thuốc đông y 
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Trên thị trường Ngày nay xuất hiện nhiều loại thực phẩm chức năng, chúng được rất nhiều 
nơi bán tự do không phải qua kê toa của b.sĩ. 

ngoài ra, còn có thực phẩm khả năng, thuốc y học cổ truyền không rõ nguồn gốc, thầy lang 
hành nghề tuyệt đối không cấp phép. Sử dụng các mẫu thuốc này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao bị 
ngộ độc, suy thận đột ngột vô cùng nghiêm trọng. 

như vậy, trước khi mua và sử dụng thuốc nên tìm hiểu kỹ. Chỉ phải uống thuốc theo kê toa 
của b.sĩ, thuốc có nguồn gốc, hạn dùng và công dụng cụ thể. 

 


