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USE OF REMDESIVIR IN HOSPITALISED PATIENTS WITH COVID-19
DÙNG THUỐC REMDESIVIR
NƠI CÁC BỆNH NHÂN 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 remdesivir khi được dùng trong việc chữa trị
COVID-19.

ÍCH LỢI TIỀM TÀNG CỦA REMDESIVIR CHO VIỆC CHỮA TRỊ COVID-19?
Remdesivir là một thuốc mới để chống siêu vi và được tạm thời đăng ký để chữa trị COVID-19 tại Úc.
Remdesivir tác dụng bằng cách ngăn chận siêu vi gây ra COVID-19 khỏi sinh sôi trong cơ thể. Nếu quý vị nhiễm
COVID-19 ở mức độ trung bình đến trầm trọng, remdesivir có thể giúp quý vị sớm khỏi bệnh và giảm nguy cơ
tử vong.
Tên thương hiệu của remdesivir là Veklury®.
Các thử nghiệm lâm sàng gần đây đã khảo sát remdesivir 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 khuyến nghị về việc khi nào thì remdesivir rất có thể hữu hiệu, hoặc không hữu hiệu, trong việc chữa trị
COVID-19.

NHỮNG GÌ CẦN XEM XÉT KHI DÙNG REMDESIVIR NƠI CA NHIỄM COVID-19?
Bởi vì remdesivir là thuốc mới để chống siêu vi và được đăng ký tạm thời (chưa được đầy đủ) 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 của họ hiểu được khi nào và tại sao remdesivir có thể hữu ích. Bác sĩ của quý
vị sẽ cung ứng thêm thông tin về sự hiệu quả và an toàn của thuốc này đối với bệnh trạng của quý vị.
Bởi vì việc dùng remdesivir 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 remdesivir. Quý vị luôn có thể đổi ý về việc chữa trị với remdesivir và rút lại
ưng thuận bất cứ lúc nào.

NHỮNG GÌ BÁC SĨ CẦN BIẾT TRƯỚC KHI REMDESIVIR ĐƯỢC DÙNG TRONG VIỆC CHỮA
TRỊ COVID-19?
Bác sĩ cần biết về việc quý vị có:
❑ vấn đề nào về gan hoặc thận
❑ bất cứ bệnh trạng gì kể cả tiểu đường, vấn đề về tim, rối loạn máu, động kinh hoặc co giật
❑ 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
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CÁC TÁC DỤNG PHỤ CỦA REMDESIVIR GỒM NHỮNG GÌ?
Tất cả thuốc men đều có tác dụng phụ. Đôi khi các tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng thường là không nghiêm
trọng, và nhiều tác dụng phụ sẽ biến mất qua thời gian hoặc khi dừng chữa trị. Có thể cần đến chữa trị y tế
đối với một số tác dụng phụ. Quý vị có thể không gặp tác dụng phụ nào. Dưới đây là một số tác dụng phụ
có thể gặp phải trong lúc chữa trị với remdesivir. Có khả năng gặp phải các tác dụng phụ chưa biết khác của
remdesivir khi thuốc này được dùng nơi những người bị COVID-19. Vì remdesivir là thuốc mới, các bệnh nhân
nhận được remdesivir sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Các tác dụng phụ khả hữu của remdesivir

Nên làm gì

Buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, nhức đầu, nổi mẩn

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

Ảnh hưởng đến gan

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

Các phản ứng có thể xảy ra khi dùng remdesivir kể cả
hạ huyết áp, buồn nôn, ói mửa, đổ mồ hôi, và run rẩy.
Chỗ chích trên da có thể bị đau, chảy máu, bầm,
nhức, sưng và có thể nhiễm trùng.

Bác sĩ và/hoặc y tá sẽ theo dõi các tác dụng phụ này.

Vui lòng lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ của tất cả các tác dụng phụ khả hữu. Vì remdesivir là
thuốc mới, điều quan trọng là trực tiếp báo cáo 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.

CÓ CÁC ĐỀ PHÒNG ĐẶC BIỆT NÀO KHI CHỮA TRỊ VỚI REMDESIVIR?
Dùng với các Thuốc Khác
Vì remdesivir là thuốc mới, có khá ít thông tin về khả năng thuốc này có thể tương tác ra sao với các thuốc
khác. Cũng như tất cả các thuốc men, có khả năng là remdesivir có thể tương tác với các thuốc khác dẫn đến
các hệ quả nghiêm trọng. Quý vị phải cho bác sĩ và các chuyên viên y tế khác (ví dụ dược sĩ, y tá) biết về tất cả
các thuốc men thường dùng hoặc dự định dùng. Các thuốc này gồm cả các thuốc mua qua quầy và thuốc bổ
sung chẳng hạn như vitamins, khoáng chất, dược thảo hoặc thuốc men/liệu pháp thiên nhiên (naturopathic
medicines).
Bác sĩ và dược sĩ sẽ xem xét về các tương tác khả hữu của thuốc trước khi remdesivir được bắt đầu dùng và khi
ngưng dùng.
Dùng nơi Trẻ em hoặc Thanh thiếu niên
Có rất ít thông tin về việc dùng remdesivir nơi trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Bác sĩ của quý vị sẽ xem xét mức
độ trầm trọng của bệnh, tuổi tác và cân nặng của trẻ khi quyết định có nên khuyên dùng remdesivir không.
Khả năng sinh sản, Thai kỳ và Cho con dùng sữa mẹ
•

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

•

Cần có thêm thông tin về việc dùng remdesivir nơi thai phụ và các phụ nữ đang cho con dùng sữa mẹ. Chỉ
nên xét đến việc dùng thuốc nếu cho rằng lợi ích khả hữu sẽ vượt trội nguy cơ đối với bà mẹ hoặc em bé.
Hãy hội ý với bác sĩ và dược sĩ để biết thông tin và hướng dẫn.

•

Nên ngưng cho con dùng sữa mẹ trong lúc người mẹ được chữa trị với remdesivir. Hãy hội ý với bác sĩ và
dược sĩ để biết thông tin và hướng dẫn.
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REMDESIVIR ĐƯỢC CHO BẰNG CÁCH NÀO?
•

Remdesivir được cho bởi bác sĩ hoặc y tá MỘT LẦN mỗi ngày bằng cách truyền chậm vào cơ thể qua tĩnh
mạch, thường là trong 5 ngày. Việc tiêm chậm (còn gọi là truyền thuốc) có thể lâu khoảng từ 30 đến 120
phút và sẽ được thực hiện trong bối cảnh bệnh viện.

•

Bác sĩ của quý vị sẽ quyết định liều lượng thích hợp cho quý vị, và việc quý vị cần nhận bao nhiêu liều.

Ghi chú của tôi:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

THÔNG TIN THÊM VỀ REMDESIVIR
•

Gilead Sciences Pty Ltd. Australian Consumer Medicines Information – Veklury® (Remdesivir) Concentrate for
Injection. Therapeutic Goods Administration. Published July 2020.
https://search.tga.gov.au/s/search.html?query=remdesivir&collection=tga-artg&profile=record

•

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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