
 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC 

 Số: 64/TTT-BV Bạc Liêu, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG TIN THUỐC tháng 12/2021 

V/v cập nhật hướng dẫn sử dụng một số thuốc kháng vi rút  

trong điều trị COVID-19 theo phác đồ của Bộ Y tế 

Kính gửi: Khu điều trị F0 

Căn cứ Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 12/12/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điểm của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, 

Đơn vị Thông tin thuốc cập nhật hướng dẫn sử dụng một số thuốc kháng vi rút trong 

điều trị COVID-19 theo phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế: 

TT Hoạt chất 

Quyết định số 5666/QĐ-BYT 

(V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm 

của hướng dẫn chẩn đoán và điều 

trị COVID-19) 

Quyết định số 4689/QĐ-BYT 

(V/v hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

COVID-19) 

 1. Remdesivir - Thời gian điều trị: 5 - 7 ngày. - Thời gian điều trị: 5 ngày. 

 2. Favipiravir 

200mg 

- Chỉ định: dùng cho bệnh nhân 

COVID-19 mức độ nhẹ và 

trung bình. 

- Thời gian điều trị: 5 - 7 ngày. 

- Chỉ định: dùng cho bệnh nhân 

COVID-19 mức độ nhẹ. 

- Thời gian điều trị: 7 - 14 ngày. 

Trong quá trình sử dụng, nếu cần thêm thông tin xin liên hệ Đơn vị Thông tin thuốc./. 

 

Nơi nhận:       P. CHỦ TỊCH HĐT & ĐT       ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC 
- Như Kính gửi (để thực hiện)    
- Lưu: ĐVTTT 

 

 
 

      P. GIÁM ĐỐC  

       BS. Nguyễn Ích Tuấn  
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