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USE OF BARICITINIB IN HOSPITALISED ADULTS WITH COVID-19
DÙNG THUỐC BARICITINIB
NƠI NHỮNG NGƯỜI LỚN NHẬP VIỆN DO COVID-19
THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC
Tập thông tin này gồm có thông tin quan trọng về thuốc baricitinib khi được dùng để chữa trị COVID-19.

ÍCH LỢI TIỀM TÀNG CỦA BARICITINIB CHO VIỆC CHỮA TRỊ COVID-19 LÀ GÌ?
Baricitinib thuộc về một nhóm thuốc gọi là các chất ức chế Janus Kinase (JAK). Baricitinib tác dụng bằng cách
giảm hoạt động của một men tiêu hóa gọi là Janus Kinase, liên quan đến chứng viêm. Men tiêu hóa này cũng
ảnh hưởng để cách thức làm việc của hệ miễn dịch. Baricitinib giúp giảm viêm và giảm các ảnh hưởng của hệ
miễn dịch kích hoạt quá mức mà có thể xảy ra nơi ca nhiễm COVID-19 trầm trọng. Thuốc này rất có thể giúp
giảm được nguy cơ tử vong.
Baricitinib đã được chuẩn nhận tại Úc để chữa trị một số bệnh trạng như thấp khớp (rheumatoid arthritis) và
bệnh chàm (eczema). Tên thương hiệu của thuốc này là Olumiant®.
Các cuộc thử nghiệm lâm sàng gần đây đã xem xét baricitinib tác dụng hữu hiệu ra sao nơi các ca COVID-19.
National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce (Lực lượng Chứng cớ Lâm sàng COVID-19 Toàn quốc) của Úc đã
đưa ra các khuyến nghị về việc khi nào thì baricitinib rất có thể hữu hiệu, hoặc không hữu hiệu, trong việc chữa
trị COVID-19.

NHỮNG GÌ CẦN XEM XÉT KHI DÙNG BARICITINIB NƠI CA NHIỄM COVID-19?
Bởi vì việc dùng baricitinib trong chữa trị COVID-19 là mới mẻ và baricitinib chưa được đăng ký để chữa trị
COVID-19 tại Úc, thông tin về việc thuốc này hữu hiệu và an toàn ra sao đang được thu thập. Điều quan trọng là
bệnh nhân và người chăm sóc hiểu được khi nào và tại sao việc dùng baricitinib có thể hữu ích. Bác sĩ của quý vị
sẽ cung ứng thêm thông tin về việc thuốc này công hiệu và an toàn ra sao đối với bệnh trạng của quý vị.
Bởi vì việc dùng baricitinib đối với COVID-19 là mới mẻ, điều quan trọng là quý vị cần nêu lên sự ưng thuận
chính thức của mình trước khi nhận baricitinib. Quý vị luôn có thể đổi ý về việc chữa trị với baricitinib và rút lại
sự ưng thuận vào bất cứ lúc nào.

NHỮNG GÌ BÁC SĨ CẦN BIẾT TRƯỚC KHI BARICITINIB ĐƯỢC DÙNG ĐỂ CHỮA TRỊ
COVID-19?
Bác sĩ cần được quý vị cho biết về:
❑ bất cứ bệnh trạng nào khác kể cả bạch huyết cầu thấp, hồng huyết cầu thấp, bệnh lao (kể cả tiếp xúc với
người nào bị lao), nhiễm trùng tái phát, HIV hoặc AIDS, viêm gan B hoặc viêm gan C, bệnh giời leo (shingles),
tiểu đường, ung thư, cholesterol cao, cục máu đông trong mạch máu ở chân (huyết khối tĩnh mạch sâu)
hoặc phổi (thuyên tắc mạch phổi)
❑ vấn đề nào về gan hoặc thận
❑ phản ứng dị ứng trước đây với bất cứ thuốc nào
❑ tất cả thuốc men kể cả thuốc mua qua quầy và thuốc bổ sung ví dụ vitamins, khoáng chất, thảo dược hoặc
thuốc men/liệu pháp thiên nhiên (naturopathic medicines) mà quý vị đang dùng hoặc gần đây đã dùng
❑ có thể có thai hoặc dự định có thai
❑ các chủng ngừa gần đây hoặc dự định chủng ngừa.
This Information Leaflet is provided to support clinicians if baricitinib is used outside a trial setting.
See http://www.nswtag.org.au/covid-19-medicines-resources/ for further details.
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TÁC DỤNG PHỤ CỦA BARICITINIB GỒM NHỮNG GÌ?
Tất cả thuốc men đều có tác dụng phụ. Đôi khi các tác dụng phụ là nghiêm trọng, nhưng hầu hết thì không
nghiêm trọng, và nhiều tác dụng phụ sẽ biến mất qua thời gian hoặc khi dừng chữa trị. Một số tác dụng phụ
có thể cần đến chữa trị y tế. Có thể không gặp phải tác dụng phụ. Dưới đây là các tác dụng phụ có thể gặp phải
trong lúc dùng baricitinib để chữa trị COVID-19. Có khả năng gặp phải các tác dụng phụ chưa biết khác khi
dùng baricitinib nơi những người bị COVID-19.

Các tác dụng phụ khả hữu của baricitinib
•

Buồn nôn (nhất là khi bắt đầu chữa trị)

•

Đau bao tử

•

Nhức đầu

•

Bạch huyết cầu giảm

•

Hồng huyết cầu giảm

•

Ảnh hưởng đối với gan

•

Nhiễm trùng:

Nên làm gì
Hãy cho bác sĩ hoặc y tá biết nếu các triệu chứng này
xảy ra, và họ có thể giúp chữa trị.

Bác sĩ sẽ theo dõi các tác dụng phụ này bằng cách thử
máu.

⸰ cảm lạnh, đau cổ họng, sổ mũi hoặc nghẹt mũi,
ho
⸰ sốt, đổ mồ hôi/ớn lạnh, đau cơ, hụt hơi thở,
các chỗ da ấm/đỏ/đau trên cơ thể, cảm giác rát
buốt khi tiểu tiện, tiểu thường xuyên hơn bình
thường

Hãy lập tức báo cho bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất
cứ các triệu chứng này

⸰ các triệu chứng của bệnh giời leo (shingles)
chẳng hạn như nhức đầu, nhạy cảm với ánh
sáng, nhột nhạt, da nổi mẩn ngứa ngáy hoặc
đau với các nốt phồng.
•

Các cục máu đông nơi chân hoặc phổi (chân bị
sưng, đau ngực hoặc hụt hơi thở).

•

Các phản ứng dị ứng:
⸰ hụt hơi thở, khò khè, khó thở
⸰ sưng mặt, môi, lưỡi hoặc các nơi khác trên cơ
thể

Hãy lập tức báo cho bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất
cứ các triệu chứng này

Hãy lập tức báo cho bác sĩ hoặc y tá nếu các triệu
chứng này xảy ra.

⸰ nổi mẩn trầm trọng, ngứa ngáy, nổi mề đay
Vui lòng lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ của tất cả các tác dụng phụ khả hữu. Phần cuối của tờ
thông tin này có nối kết đến thông tin phụ trội về các tác dụng phụ của baricitinib. Ngoài ra, bác sĩ, y tá hoặc
dược sĩ cũng có thể đưa cho quý vị một danh sách các tác dụng phụ đầy đủ hơn. Có thể báo cáo trực tiếp các
tác dụng phụ đến bác sĩ và/hoặc đến Therapeutic Goods Administration (cơ quan Quản trị Sản phẩm Trị liệu) tại
www.tga.gov.au/reporting-problems.
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BARICITINIB ĐƯỢC DÙNG NHƯ THẾ NÀO?
Baricitinib được dùng bằng cách nuốt trọn viên thuốc và uống với nước. Thuốc này có thể được dùng với thức
ăn hoặc không có thức ăn.
Bác sĩ sẽ quyết định liều lượng thích hợp cho quý vị và thời gian dùng bao lâu.

CÓ CÁC ĐỀ PHÒNG ĐẶC BIỆT NÀO KHI CHỮA TRỊ VỚI BARICITINIB?
Dùng với các Thuốc Khác
Baricitinib có thể tương tác với một số thuốc khác; đôi khi việc này có thể nghiêm trọng. Quý vị phải cho bác
sĩ và các chuyên viên y tế khác (chẳng hạn như dược sĩ hoặc y tá) biết về tất cả các thuốc men thường dùng
hoặc dự định dùng. Việc này gồm cả các thuốc mua qua quầy và thuốc bổ sung chẳng hạn như vitamins, chất
khoáng, dược thảo hoặc thuốc men/liệu pháp thiên nhiên (naturopathic medicines).
Bác sĩ và dược sĩ sẽ xem xét về sự tương tác của thuốc trước khi baricitinib được bắt đầu dùng và khi ngưng
dùng.
Chủng ngừa
Vì baricitinib có thể làm giảm hoạt động của hệ miễn dịch, có thể xảy ra nhiễm trùng. Bác sĩ sẽ kiểm tra việc
nhiễm trùng và tư vấn về các chủng ngừa trong tương lai cho quý vị. Nhớ cho bác sĩ biết về bất cứ các chủng
ngừa gần đây của quý vị.
Khả năng sinh sản, Thai kỳ và Cho con dùng sữa mẹ
•

baricitinib không được khuyên dùng nơi phụ nữ nhiễm COVID-19 đang mang thai hoặc cho con dùng sữa
mẹ. Hãy hội ý với bác sĩ hoặc dược sĩ để biết thêm thông tin và được hướng dẫn.

•

Chưa được biết về ảnh hưởng của baricitinib đối với khả năng sinh sản.

•

Một cách tổng quát, các phụ nữ ở độ tuổi sinh nở nên dùng phương cách ngừa thai thích hợp ít nhất là một
tuần sau khi dùng liều thuốc baricitinib cuối cùng. Hãy hội ý với bác sĩ để biết thêm chi tiết.

Ghi chú của tôi:
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____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

THÔNG TIN THÊM VỀ BARICITINIB
•

Eli Lilly Australia Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information Olumiant® baricitinib 4 mg film-coated
tablet blister pack. Therapeutic Goods Administration. Published 23 April 2021
https://search.tga.gov.au/s/search.html?collection=tga-artg&profile=record&meta_i=277917

•

National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce. Australian Guidelines for the Clinical Care of people with
COVID-19. https://covid19evidence.net.au/#living-guidelines
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