
THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH NHÂN: THUỐC PAXLOVID

Thuốc PAXLOVID có thể ngăn ngừa tình trạng nhập viện hoặc tử vong ở người lớn 
có nguy cơ cao bệnh diễn tiến nặng khi mắc COVID-19. Thuốc phải được dùng 
trong vòng 5 ngày đầu ngay khi khởi phát các triệu chứng của bệnh COVID-19.

PAXLOVID là thuốc gì? 
PAXLOVID là dòng thuốc mới dùng để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức 
độ trung bình đến nặng, cụ thể: 
▶ những người từ 12 tuổi trở lên và có cân nặng từ 88 pound trở lên
▶ Có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19
▶ Có nguy cơ cao khiến bệnh COVID-19 diễn tiến nặng kể cả nhập viện và tử vong 

PAXLOVID là thuốc dùng qua đường uống (bằng cách nuốt viên thuốc) trong vòng 
5 ngày. Thuốc phải được dùng đủ 5 ngày cho dù các triệu chứng có biến mất hay 
không.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp Giấy phép Sử dụng 
Khẩn cấp (EUA) để đưa thuốc PAXLOVIDvào sử dụng trong thời gian diễn ra đại dịch 
COVID-19. PAXLOVID  chưa được FDA phê duyệt ở Hoa Kỳ.

Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ y tế biết nếu quý vị: 
⭬ bị bất kỳ dị ứng nào
⭬ có bệnh lý về thận hoặc gan
⭬ đang mang thai hoặc dự định có thai
⭬ đang cho con bú
⭬ đang gặp bệnh lý nghiêm trọng
⭬ đang dùng bất kỳ loại thuốc nào (thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, vitamin 

hoặc các sản phẩm thảo dược)
⭬ Nếu quý vị đang sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết tố kết hợp 

(PAXLOVID có thể ảnh hưởng đến thuốc tránh thai mà quý vị đang dùng)

Thuốc PAXLOVID có tác dụng phụ không? 
▶ PAXLOVID có thể tương tác với các loại thuốc khác mà quý vị đang 

dùng.  Điều quan trọng là quý vị nói cho bác sĩ của mình biết tất cả 
những loại thuốc mà quý vị đang dùng.

▶ PAXLOVID có thể gây ra các vấn đề về gan.
▶  PAXLOVID có thể làm kháng thuốc điều trị HIV.
▶ Các tác dụng phụ có thể gặp,  gồm có:

> thay đổi vị giác
> Tiêu chảy
> Huyết áp cao
> Đau cơ

Ngay khi quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy tư vấn ngay 
với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị để có phương án điều trị.  
Việc sử dụng bất kỳ loại thuốc điều trị COVID-19 nào đều phải có chỉ 
định của cơ sở y tế.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về điều trị COVID-19 
tại địa chỉ https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/
treatments
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