
Thuốc kháng vi-rút dạng uống là 
gì? 
Những viên thuốc giúp người nhiễm COVID-19 trở 
nên khỏe hơn.  
Nếu quý vị có nguy cơ nhiễm COVID-19 nghiêm trọng và quý vị đã có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19 trong vòng 5 ngày qua, quý vị có thể muốn cân nhắc uống thuốc viên 
kháng vi-rút kê toa. Có hai biện pháp điều trị: Paxlovid™ (Pfizer) và legevirio (Merck). Quý vị có 
thể đủ điều kiện được sử dụng một trong những biện pháp điều trị COVID-19 này tùy theo độ 
tuổi, lịch sử sức khỏe và thời gian quý vị có các triệu chứng. 

Việc điều trị bằng thuốc kháng vi-rút dạng uống có thể giúp cơ thể chống lại COVID-19 bằng 
cách ngăn chặn vi-rút SARS-CoV-2 (vi-rút gây COVID-19) không sinh sôi trong cơ thể của quý 
vị, giảm lượng vi-rút trong cơ thể hoặc hỗ trợ cho hệ miễn dịch của quý vị. Khi được điều trị, 
quý vị có thể có ít triệu chứng nghiêm trọng và có thể giảm khả năng bệnh trở nặng cũng như 
cần chăm sóc trong bệnh viện. 

____________________________________________________________________________ 

 

• LÀM THẾ NÀO TÔI SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG VI-
RÚT DẠNG UỐNG? 
 

Việc được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút dạng uống nghĩa là quý vị sẽ uống thuốc viên. 
Quý vị nên sử dụng biện pháp điều trị bằng thuốc kháng vi-rút dạng uống theo chỉ định của 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Không bỏ liều hoặc uống thêm liều 
nếu quý vị quên liều dùng. Quý vị nên thực hiện toàn bộ biện pháp điều trị theo chỉ định cho 
đến khi quý vị hoàn thành hoặc cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị cho biết ngừng. Thuốc kháng vi-rút dạng uống có thể sử dụng cùng thức ăn hoặc 
không và được khuyến nghị nuốt trọn viên thuốc, không bẻ hoặc nghiền nát thuốc. 

• ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI CÓ BỆNH LÝ NỀN 
NHƯ BỆNH THẬN HOẶC GAN? 

Trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, quý vị nên thảo luận lịch sử sức khỏe của mình với 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Đó là cho họ biết về bất kỳ tình trạng 
bệnh lý nào mà quý vị đã có và thuốc kê toa, thuốc không kê toa, các vitamin cũng như thực 
phẩm chức năng mà quý vị đang sử dụng. 

Những người mắc bệnh thận hoặc gan nên trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của mình về tình trạng bệnh lý trước khi sử dụng thuốc kháng vi-rút dạng uống. Nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể quyết định xem biện pháp điều trị 

https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download


bằng thuốc kháng v-rút dạng uống có phù hợp với quý vị không và liều dùng của quý vị có 
thích hợp không. Một số biện pháp điều trị có thể không được khuyến nghị đối với những 
người có một số bệnh lý. 

  



• ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU 
KIỆN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC KHÁNG VI-
RÚT DẠNG UỐNG? 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể quyết định quý vị không đủ điều 
kiện được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút dạng uống hoặc điều này không phù hợp với quý 
vị. Điều này có thể có nhiều lý do. Quý vị có thể không đáp ứng tất cả các tiêu chí về điều 
kiện hội đủ, hoặc quý vị có thể có một bệnh lý không phù hợp với một số biện pháp điều trị.  
Hãy thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để tìm hiểu lựa chọn 
điều trị tốt nhất cho quý vị. 
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