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Cập nhật Covid-19 

 

Những điều bạn cần biết
Novel coronaviruses là gì ? 

Novel coronaviruses  là một loại virus mới gây 

bệnh về đường hô hấp ở người và lan truyền từ 

người này sang người khác. Virus này làn đầu 

được phát hiện ra trong đợt dịch bùng phát ở 

thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung quốc vào 

tháng 12 năm 2019. Virus đã được đặt tên là 

SAR SARS-CoV-2 và bệnh do nó gây ra đã 

được đặt tên là bệnh coronavirus 2019 (viết tắt 

là COVID-19 ). 

Đối tượng nào dễ bị mắc bệnh ? 

Thông tin ban đầu từ Trung Quốc, nơi COVID-

19 lần đầu tiên bắt đầu, cho thấy một số người 

có nguy cơ mắc bệnh cao hơn từ căn bệnh này. 

Bao gôm: 

• Người cao tuổi 

• Những người có các bệnh mạn tính 

nghiêm trọng đi kèm như: 

• Bệnh tim 

• Bệnh tiểu đường 

• Bệnh phổi 

Nếu dịch COVID-19 xảy ra trong cộng đồng, nó 

có thể tồn tại trong một thời gian dài. (Một đợt 

bùng phát là khi một số lượng lớn người đột 

nhiên bị bệnh.) Tùy thuộc vào mức độ nghiêm 

trọng của dịch, các chuyên gia y tế công cộng 

có thể khuyến nghị các hành động của cộng 

đồng để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với COVID-

19. Những hành động này có thể làm chậm sự 

lây lan và làm giảm tác động của bệnh tật. 

Nếu người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng 

cao hơn từ COVID-19 vì tuổi tác hoặc vì có vấn 

đề sức khỏe lâu dài nghiêm trọng, điều quan 

trọng hơn là bạn phải ý thức tuân thủ hướng 

dẫn y tế và quy định pháp luật của nước sở tại 

để giảm nguy cơ mắc bệnh. 

Covid-19 lây truyền như thế nào ? 

Hiện tại chúng ta chưa biết nhiều về đường lây 

truyền của virus này. Chúng ta chỉ dựa vào cách 

lây truyền của các loại coronavirus tương tự 

trong họ của chúng. Các coronavirus là một họ 

lớn thường sống ký sinh trên các loài động vật 

khác nhau như lạc đà, gia súc, mèo, và dơi. Rất 

hiếm khi có các coronavirus trên động vật nhiễm 

bệnh trên người và truyền từ người này sang 

người khác như MERS, SARS, và bây giờ là 

Covid-19. 

• Virus corona là một họ virus lớn phổ biến ở người và nhiều loài động vật khác nhau, bao gồm lạc 

đà, gia súc, mèo và dơi. Hiếm khi, coronavirus động vật có thể lây nhiễm cho người và sau đó 

lây lan giữa những người như với MERS-CoV, SARS-CoV, và Hiện nay loại virus mới này (có 

tên là SARS-CoV-2). 

• Virus SARS-CoV-2 là một loại betacoronavirus, giống như MERS-CoV và SARS-CoV. Cả ba loại 

virut này đều có nguồn gốc từ loài dơi. Các trình tự từ các bệnh nhân ở Hoa Kỳ tương tự như 

trình tự mà Trung Quốc ban đầu đăng tải, cho thấy có khả năng xuất hiện một loại virus gần đây 

từ một hồ bảo tồn động vật.(CDC)

Hầu hết virus truyền từ người sang người xãy ra 

khi chúng ta có cự ly tiếp xúc gần khoảng 2m (6 

feet) có thể bắt nguồn từ động vật nhưng nay 

dường như đã lây truyền từ người sang người. 
Điều quan trọng là tiến trình lây nhiễm này đang 

tiến triển.Cũng như cách lây truyền thông 

thường của virus, một người bị nhiễm Covid-19 

khi ho hay nhảy mũi sẽ bắn ra những giọt mang 

virus truyền bệnh cho người xung quanh hay 

người hít phải. Hiện nay chưa rỏ virus có thể lây 
Ảnh: Covid-19 đã ảnh hưởng kinh tế toàn cầu 
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qua khi chạm tiếp xúc với bề mặt vật dụng có 
hiện diện virus hay không hoặc sau khi chạm 

vào các vật thể có virus rồi quẹt vào mắt mũi 

họng. Nên lưu ý rằng hầu hết  virus lây qua 

đường hô hấp thường tấn công mạnh mẽ 

những người mà cơ thể đang suy kiệt như 

người già và những người đang bị cúm. 

Người không bị bệnh có thể lây truyền virut 

cho người khác không? 

• Người được cho là dễ lây lan nhất khi họ có 

nhiều triệu chứng bệnh rỏ ràng nhất (bệnh 

nặng nhất). 

• Một số lây lan có thể trước khi mọi người 

bệnh xuất hiện các triệu chứng; đã có báo 

cáo về điều này xảy ra với loại coronavirus 

mới này, nhưng đây không phải là cách lây 

lan chính của virus. 

Triệu chứng 

Đối với người nhiễm triệu chứng hô hấp từ nhẹ 

tới nguy kịch và tử vong. Sau khi phơi nhiễm, 

dấu hiệu và triệu chứng của người bị nhiễm 

Covid-19 có thể xuất hiện sớm trong 2 ngày 

hoặc kéo dài trong 14 ngày các triệu chứng bao 

gồm: 

• Sốt 

• Ho 

• Khó thở/ thở ngắn 

Phòng ngừa 

Hiện nay chưa có vaccine ngừa bệnh do coronavirus (COVID-19). Cách tốt nhất phòng ngừa là tránh 

tiếp xúc bệnh. CDC luôn khuyến cáo các thao tác hoạt động hàng ngày để giúp ngăn ngừa phát tán 

bệnh hô hấp bằng cách: 

• Tránh tiếp xúc gần với người đang nhiễm bệnh (ngoại trừ nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ 

bệnh nhân) 

• Tránh tay tiếp xúc lên mắt, mũi, miệng 

• Phải ở nhà khi bị bệnh 

• Khi ho phải che lại bằng khăn giấy và sau đó vứt vào thùng rác  

• Rửa, lau chùi vệ sinh vật dụng nhà cửa sạch sẽ thường xuyên 

• Dùng khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của nhân viên y tế. 

• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ít nhất 20 giây đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, 

trước khi ăn, và sau khi sổ mũi, ho , hắt hơi. 

Điều trị 

Hiện nay chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu 

bệnh COVID-19. Các bệnh nhân nhiễm COVID-

19 được tiếp nhận chăm sóc nâng đỡ đặc biệt 

để giảm nhẹ triệu chứng. Các ca nghiêm trọng, 

thì việc điều trị bao gồm cả việc nâng đỡ các 

chức năng nội tạng bên trong.Những người nghĩ 

rằng mình đã bị phơi nhiễm COVID-19 nên chủ 

động liên hệ cơ quan  y tế để được hỗ trợ ngay 

lập tức. 

 

Nguồn:  

1. Mayoclinic 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/diagnosis-treatment/drc-20479976 

2. Coronavirus Disease 2019 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

Việt Nam đã sớm thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả 

(Thứ hai, 09/03/2020 09:07) 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom đánh giá cao việc Việt Nam đã tiến hành ngay từ sớm nhiều 

biện pháp hiệu quả, đặc biệt là các cam kết chính trị của Lãnh đạo cấp cao và sự quyết tâm, vào cuộc 

quyết liệt của các ngành, các cấp và các địa phương, nhờ đó giúp kiểm soát dịch bệnh. 

(Nguồn: Website Bộ Y tế) 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/diagnosis-treatment/drc-20479976
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Cập nhật Covid-19 

 

Coronavirus có thể sống bao lâu ở 
môi trường bên ngoài cơ thể 

(CNN)- Những lo ngại đang gia tăng về việc 
coronavirus mới có thể tồn bao lâu tại trên bề 
mặt bên ngoài môi trường - đến nỗi ngân hàng 
trung ương của Trung Quốc đã thực hiện các 
biện pháp để làm sạch và phá hủy tiền mặt đang 
lưu thông nhiều lần trong ngày của họ, trong nỗ 
lực ngăn chặn virus. 

 
Ảnh: Trung Quốc đang khử trùng và tiêu hủy 
tiền mặt được cho là dễ nhiễm coronavirus 
 
Không biết chính xác coronavirus mới có thể tồn 
tại bao lâu trên các bề mặt và vật thể bị ô nhiễm 
có khả năng lây nhiễm cho người, nhưng một số 
nhà nghiên cứu đang tìm ra manh mối bằng 
cách nghiên cứu các hoạt động khó nắm bắt 
của các coronavirus khác trong họ. 
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch 
bệnh Hoa Kỳ, virus corona là một nhóm lớn các 
loại virus phổ biến ở động vật. Trong những 
trường hợp hiếm , chúng là thứ mà các nhà 
khoa học gọi là zoonotic, nghĩa là chúng có thể 
truyền từ động vật sang người. 

Trước đây, các nghiên cứu cho rằng những 
người bị nhiễm coronavirus MERS, hay Hội 
chứng hô hấp Trung Đông, sau khi tiếp xúc với 
lạc đà, và các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng 
mèo cầy hương đổ lỗi cho SARS (Hội chứng hô 
hấp cấp tính nặng). Nhưng tới thời điểm này, 
chúng ta vẫn chưa biết loài vật nào có thể đã 
gây ra sự bùng phát hiện tại của zcoronavirus 
mới ở Vũ Hán, Trung Quốc. 

Theo các nghiên cứu được công bố đầu tháng 
này trên tạp chí The Journal of Hospital Infection 

, các coronavirus ở người này, chẳng hạn như 
SARS và MERS, đã tồn tại trên bề mặt vật liệu  - 
bao gồm cả bề mặt kim loại, thủy tinh hoặc 
nhựa - trong 9 ngày nếu bề mặt đó không được 
khử trùng.  
Lây lan từ tiếp xúc với bề mặt hoặc vật thể bị ô 
nhiễm 
 
Việc làm sạch bằng các sản phẩm gia dụng 
thông thường có thể có thể có ý nghĩa lớn, theo 
nghiên cứu, cũng phát hiện ra rằng coronavirus 
ở người "có thể bị bất hoạt một cách hiệu quả 
bằng các quy trình khử trùng bề mặt với 62-71% 
ethanol, 0,5% hydro peroxide hoặc 0,1% sodium 
hypochlorite" hoặc thuốc tẩy trong một phút. 

Nghiên cứu mới liên quan đến việc phân tích 22 
nghiên cứu được công bố trước đây về 
coronavirus, mà các nhà nghiên cứu hy vọng có 
thể giúp cung cấp cái nhìn sâu sắc về chủng 
coronavirus mới 

Tiến sĩ Charles Chiu, giáo sư về bệnh truyền 
nhiễm tại Đại học California, San Francisco, và 
giám đốc của USCF-Abbott Viral Chẩn đoán và 
Khám phá Trung tâm, người không tham gia 
vào nghiên cứu mới cho biết: “Dựa trên dữ liệu 
hiện có, tôi chủ yếu dựa vào dữ liệu từ SARS 
coronavirus, gần nhất với coronavirus mới - với 
độ tương tự trình tự 80% - trong số các 
coronavirus được thử nghiệm. Đối với SARS 
coronavirus, phạm vi tồn tại trên bề mặt là ít hơn 
5 phút đến 9 ngày ". 

"Tuy nhiên, rất khó để ngoại suy những phát 
hiện này đối với coronavirus mới do các chủng 
khác nhau, chuẩn độ virus và điều kiện môi 
trường đã được thử nghiệm trong các nghiên 
cứu khác nhau và thiếu dữ liệu về chính 
coronavirus mới," ông nói. "Cần nhiều nghiên 
cứu sử dụng nuôi cấy coronavirus mới để thiết 
lập thời gian tồn tại trên bề mặt." 

 

Có thể một người có thể nhiễm COVID-19 bằng 

cách chạm vào bề mặt hoặc vật có virut trên đó 

và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc có thể là 

mắt của họ, nhưng đây không phải là cách 

chính của vi-rút lây lan.(CDC) 

https://edition.cnn.com/2020/02/17/asia/china-is-disinfecting-cash-coronavirus-intl-hnk-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/17/asia/china-is-disinfecting-cash-coronavirus-intl-hnk-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/07/health/coronavirus-hospital-transmissions-study/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/07/health/coronavirus-hospital-transmissions-study/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/12/asia/hong-kong-coronavirus-pipes-intl-hnk/index.html
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Sars-Cov-2 có thể vẫn còn tồn tại: 

- sau 3 giờ trong hat li ti trong không khí  

 - vẫn còn 4 giờ trên bề mặt của đồng  

-  24 giờ trên giấy cạc tông (Cardboard) 

- và đến 2-3 ngày trên bề mặt nhựa và kim loại 

(Dr.Wynn Tran. Assistant Professor of Pharmacy at 
WesternUniversity.USA.) 

Link: 
https://www.medrxiv.org/…/10…/2020.03.09.2003
3217v2.full.pdf) 

CDC đã lưu ý rằng coronavirus được cho là lây 
lan thường xuyên nhất bởi các giọt bắn, chẳng 
hạn khi ho hoặc hắt hơi, và nói chung các 
coronavirus có "khả năng sống sót kém" trên bề 
mặt - nhưng vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu về 
bệnh coronavirus mới , được đặt tên là COVID-
19. 
"Có khả năng một người có thể nhiễm COVID-
19 khi chạm vào bề mặt hoặc vật có virut trên đó 
và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc có thể là 
mắt của họ, nhưng đây không phải là cách 
chính virus lây lan, "theo trang web của CDC. 

Mặc dù có một số điểm tương đồng giữa các 
coronavirus khác và coronavirus mới, nhưng 
cũng có một số khác biệt lớn. 

 

"Hơn 80% bệnh nhân mắc bệnh nhẹ và sẽ hồi 
phục. Trong khoảng 14% trường hợp, virus gây 
ra các bệnh nghiêm trọng bao gồm viêm phổi và 
khó thở. Và khoảng 5% bệnh nhân mắc các 
bệnh hiểm nghèo bao gồm suy hô hấp, sốc 
nhiễm trùng và đa cơ quan thất bại, "ông nói. 
"Trong 2% các trường hợp được báo cáo, virus 
gây tử vong và nguy cơ tử vong ở bệnh nhân 
cao tuổi . Chúng tôi thấy tương đối ít trường 
hợp ở trẻ em. Cần nhiều nghiên cứu hơn để 
hiểu lý do tại sao." 

Vào tháng 1 2020, Neil Ferguson, giáo sư sinh 
học toán học tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn, 
cho biết; “ Mặc dù tỷ lệ tử vong do coronavirus 
mới thấp hơn so với SARS và MERS, nhưng 
dường như nó vẫn có thể so sánh với đại dịch 
cúm Tây Ban Nha năm 1918”  

"Đó là một mối quan tâm đáng kể, trên toàn 
cầu," ông Ferguson nói, lưu ý rằng chúng tôi 
chưa hiểu đầy đủ về mức độ nghiêm trọng. 
Ông nói rằng ông tin rằng tỷ lệ tử vong có thể 
thấp hơn do một "tảng băng trôi" của các trường 
hợp nhẹ hơn chưa được xác định, nhưng ông 
nhấn mạnh rằng các vi-rút mới lan truyền nhanh 
hơn nhiều trong dân số. 

 

 

Nguồn: 

Here's how long coronaviruses may linger on contaminated surfaces, according to science. By Jacqueline 

Howard, CNN. Updated 1359 GMT (2159 HKT) February 18, 2020 

https://edition.cnn.com/2020/02/17/health/novel-coronavirus-surfaces-

study/index.html?iid=ob_article_organicsidebar_expansion  

Ngừa bệnh bằng cách: 

• rửa tay 

Cho tới thời điểm này, không có vắc-xin để ngăn ngừa bệnh coronavirus 2019 (COVID-19). Cách tốt 
nhất để phòng bệnh là tránh tiếp xúc với loại virus này. Tuy nhiên, xin nhắc lại, CDC luôn khuyến nghị 
các hành động phòng ngừa hàng ngày để giúp ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp, 
bao gồm: 

• Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh. 

• Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng của bạn. 

• Ở nhà khi bạn bị bệnh. 

• Che miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, sau đó ném khăn giấy vào thùng rác. 

• Làm sạch và khử trùng các đồ vật và bề mặt thường xuyên chạm vào bằng cách sử dụng 
bình xịt hoặc khăn lau nhà thông thường. 

• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu xà phòng và nước 
không có sẵn, hãy sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn với ít nhất 60% cồn. Luôn rửa tay 
bằng xà phòng và nước nếu tay bẩn rõ ràng. 

(CDC) 

https://edition.cnn.com/2020/02/17/health/novel-coronavirus-surfaces-study/index.html?iid=ob_article_organicsidebar_expansion
https://edition.cnn.com/2020/02/17/health/novel-coronavirus-surfaces-study/index.html?iid=ob_article_organicsidebar_expansion
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Cập nhật Covid-19 

 

Ứng phó với Covid-19 - Đại dịch một 

lần trong thế kỷ? 
Bill Gates, tỷ phú và đồng sáng lập Microsoft, cho biết coronavirus đã giết chết ít nhất 2.859 người và lây 

nhiễm hơn 83.700 trên toàn cầu có thể là mầm bệnh của thế kỷ trước mà chúng tôi lo lắng. 

Gates Gates đã viết trong một bài báo được công bố vào thứ Sáu trên Tạp chí Y học New England 

Journal of Medicine ngày 28/2/2020 : “Tôi hy vọng nó không phải là xấu, nhưng chúng ta nên cho 

rằng nó sẽ xảy ra cho đến khi chúng ta biết  rỏ về nó, nếu không thì !” 

 

 

Ảnh: Bill Gates ,nhà sáng lập Microsoft   

Với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, các nhà lãnh 

đạo có hai trách nhiệm quan trọng như nhau: 

giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt và giữ cho 

nó không xảy ra lần nữa. Đại dịch Covid-19 là 

một trường hợp điển hình. Nói chung, chúng ta 

cần phải cứu sống bệnh nhân ngay bây giờ 

đồng thời cải thiện cách chúng ta đối phó với 

dịch bệnh. Việc đầu tiên là cấp bách hơn, nhưng 

việc thứ hai là một chuỗi quyết đoán lâu dài . 

Theo Gates, COVID-19 gây ra mối đe dọa 

nghiêm trọng đối với thế giới vì nó có thể gây 

nguy hiểm và lây nhiễm mạnh hơn nhiều loại 

virus chết người khác. 

“Trước tiên, ngoài những người già có vấn đề 

về sức khỏe hiện có, Coronaviruse  có thể giết 

chết những người trưởng thành khỏe mạnh”, 

ông viết. Thứ hai, Covid-19 được truyền đi khá 

hiệu quả. Người nhiễm bệnh trung bình lây bệnh 

cho hai hoặc ba người khác - tỷ lệ gia tăng theo 

cấp số nhân. Các nhà lãnh đạo y tế thế giới cho 

biết căn bệnh này lây lan từ những người bị 

bệnh nhẹ hoặc don don cho thấy bất kỳ triệu 

chứng nào, khiến nó khó chứa và dễ lây lan hơn 

các loại vi-rút khác. 

 

Tâm điểm 

• Người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, cho biết coronavirus đang bắt đầu hoạt động 

giống như mầm bệnh một thời trong thế kỷ mà chúng tôi đã lo lắng. 

• Gates cũng chỉ ra tỷ lệ tử vong dự đoán hiện tại của COVID-19′ cao hơn so với đại dịch 

cúm năm 1957, đã giết chết khoảng 66.000 người ở Hoa Kỳ. 

• Tôi hy vọng nó không phải là xấu, nhưng chúng ta nên cho rằng nó sẽ xảy ra cho đến khi 

chúng ta biết khác, thì Gates Gates đã nói trong một bài báo. 

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, Ủy ban khẩn 

cấp các quy định y tế quốc tế của Tổ chức y tế 

thế giới đã tuyên bố vụ dịch này là một 

trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. 
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Tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều lần so với cúm theo 

mùa thông thường, theo Gates Gates. Tổ chức 

Y tế Thế giới cho biết tỷ lệ tử vong của COVID-

19 có thể khác nhau, dao động từ 0,7% đến 4%, 

tùy thuộc vào chất lượng của hệ thống chăm 

sóc sức khỏe nơi điều trị. Gates nói rằng tỷ lệ tử 

vong trung bình ước tính hiện tại của nó là 

khoảng 1%, nằm ở đâu đó giữa đại dịch cúm 

châu Á năm 1957 (0,6%) đã giết chết 1,1 triệu 

người và đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 

(2%) đã giết chết 50 triệu người trên thế giới, 

theo dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng 

ngừa dịch bệnh. 

Gates đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho 

các nhà lãnh đạo thế giới cố gắng giúp làm 

chậm sự lây lan của virus, kêu gọi các nước 

phát triển giúp các quốc gia kém giàu hơn 

chuẩn bị tốt hơn. 

Nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, 

các hệ thống y tế của họ đã bị dàn mỏng và một 

mầm bệnh như coronavirus có thể nhanh chóng 

chiếm lỉnh, ông Gates Gates viết. Các quốc gia 

nghèo và nghèo có ít đòn bẩy chính trị hoặc kinh 

tế, do các quốc gia giàu có hơn mong muốn tự 

nhiên đặt người dân của họ lên hàng đầu. 

 

“ Bằng cách sẳn lòng giúp các quốc gia châu 

Phi và Nam Á , chúng ta có thể cứu sống nhiều 

người  và làm chậm sự lan truyền virut trên toàn 

cầu. (Một phần đáng kể trong khoảng tiền cam 

kết mà Melinda và tôi gần đây đã thực hiện để 

giúp khởi động phản ứng toàn cầu đối với 

Covid-19 - có thể lên tới 100 triệu đô la - tập 

trung vào LMIC). 

Các quan chức của WHO đã nêu lại mối lo ngại 

của Gates về việc virus xâm nhập vào các nước 

thu nhập thấp và trung bình với các hệ thống y 

tế quá yếu không thể  hỗ trợ người dân nếu có 

sự bùng phát dịch bệnh. Vào tháng 1, tổ chức 

này đã xác định được 13 quốc gia ưu tiên hàng 

đầu có liên kết trực tiếp hoặc có  khối lượng 

người du lịch lớn đến Trung Quốc, bao gồm 

Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia và Ghana. 

Đây là lần đầu tiên Gates cảnh báo rằng thế giới 

đang chuẩn bị cho một đợt bùng phát bệnh 

truyền nhiễm. Ông đã đưa ra những nhận xét 

tương tự về dịch Ebola, được WHO tuyên bố là 

một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng 

đồng đang được WHO quan tâm. Nền tảng của 

ông tương tự quyên góp hàng triệu đô la để 

chống lại căn bệnh đó. 

Đồng tỷ phú và Chủ tịch ông Berkshire 

Hathaway Warren Buffett cũng đã gọi Gates là 

cố vấn khoa học của ông là Cameron và nói 

thêm rằng ông đã thảo luận về coronavirus với 

ông. Buffett cho biết Gates đã có cái nhìn tích 

cực về triển vọng phòng ngừa căn bệnh này. 

Tính đến thứ Sáu (28.02.2020), đã có 4.351 

trường hợp và 67 trường hợp tử vong trên ít 

nhất 48 quốc gia bên ngoài Trung Quốc, nơi 

dịch bệnh bắt đầu, Tổng giám đốc WHO Tedros 

Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên 

trong một cuộc họp báo. 

Nguồn: 

1. Bill Gates: Coronavirus may be ‘once-in-a-century pathogen we’ve been worried about’. 

PUBLISHED FRI, FEB 28 20202:29 PM ESTUPDATED FRI, FEB 28 20203:47 PM ES. Website 

CNBC News: https://www.cnbc.com/2020/02/28/bill-gates-says-coronavirus-may-be-once-in-a-

century-pathogen.html 

2. Responding to Covid-19 — A Once-in-a-Century Pandemic? [New released] Authors.Bill Gates . 

February 28, 2020 . 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003762?query=recirc_mostViewed_railB_article   

Gates và vợ, Melinda, đã thành lập Quỹ Bill và 

Melinda Gates vào năm 2000 để giúp cải thiện 

sức khỏe thế giới và chống lại nghèo đói cùng 

cực. Tổ chức này đã thông báo vào ngày 5 

tháng 2 rằng họ sẽ quyên góp 100 triệu đô la để 

giúp tìm ra phương pháp điều trị và mở rộng 

xét nghiệm vi-rút, đặc biệt là đối với những 

người dân nghèo hơn. 
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Xét mẫu bệnh phẩm phát hiện Vi rút 

SARS-CoV-2 phủ đầy trên hô hấp trên 
Dịch coronavirus mới năm 2019 (SARS-CoV-2), được báo cáo lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019 tại 

Vũ Hán, Trung Quốc, và đã được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là một trường hợp khẩn cấp về y tế 

công cộng, có thể tiến triển thành một đại dịch liên quan đến đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. SARS-

CoV-2 có liên quan đến di truyền với SARS-CoV, gây ra dịch bệnh toàn cầu với 8096 trường hợp được 

xác nhận tại hơn 25 quốc gia trong năm 2002, 20022003. Dịch bệnh SARS-CoV đã được ngăn chặn 

thành công thông qua các can thiệp y tế công cộng, bao gồm phát hiện và cách ly trường hợp . Sự lây 

truyền SARS-CoV xảy ra chủ yếu sau những ngày bị bệnh và có liên quan đến tải lượng virus khiêm tốn 

trong đường hô hấp sớm trong bệnh, với tải lượng virus đạt cực đại khoảng 10 ngày sau khi khởi phát 

triệu chứng. Chúng tôi theo dõi tải lượng virus SARS-CoV-2 ở trên Mẫu bệnh phẩm hô hấp thu được từ 

18 bệnh nhân (9 nam và 9 nữ; tuổi trung bình 59 tuổi ( 26 đến 76) ở Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc, 

trong đó có 4 bệnh nhân bị nhiễm trùng thứ cấp (1 trong số đó không bao giờ có triệu chứng) trong hai 

cụm gia đình (Bảng S1 trong Phụ lục bổ sung, trong toàn văn của bài viết đăng tại NEJM.org). Bệnh nhân 

không bao giờ có triệu chứng nhưng có tiếp xúc gần với bệnh nhân với một trường hợp đã biết và do đó 

được theo dõi. Tổng cộng có 72 gạc mũi (được lấy mẫu từ giữa hốc mũi và vòm họng) (Hình 1A) và 72 

gạc họng (Hình 1B) đã được phân tích, với 1 đến 9 mẫu liên tiếp thu được từ mỗi bệnh nhân. Tăm bông 

polyester đã được sử dụng cho tất cả các bệnh nhân. 

 

Hình1 . Tải lượng virus được phát hiện trong bệnh phẩm mũi và họng thu được 

từ bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. 
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Hình 1 . Tải lượng virus được phát hiện trong bệnh phẩm mũi và họng thu được từ bệnh nhân nhiễm 

SARS-CoV-2. 

Từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020, tổng cộng 14 bệnh nhân vừa trở về từ Vũ Hán và bị 

sốt (≥37,3 ° C) đã được tiếp nhận và được chẩn đoán Covid-19 (bệnh do SARS-CoV-2) , xét nghiệm 

phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược với mồi và đầu dò mục tiêu vào gen N và Orf1b của SARS-

CoV-2; xét nghiệm được phát triển bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc. Các 

mẫu đã được thử nghiệm tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Quảng Đông. 13 trong 

số 14 bệnh nhân mắc bệnh có bằng chứng viêm phổi khi chụp cắt lớp vi tính (CT). Không ai trong số họ 

đã ghé thăm Chợ đầu mối hải sản Huanan ở Vũ Hán trong vòng 14 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng. 

Bệnh nhân E, I và P được yêu cầu nhập viện tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt, trong khi những người 

khác bị bệnh từ nhẹ đến trung bình. Nhiễm trùng thứ phát được phát hiện ở những người tiếp xúc gần 

gũi với Bệnh nhân E, I và P. Bệnh nhân E làm việc tại Vũ Hán và thăm vợ (Bệnh nhân L), mẹ (Bệnh nhân 

D) và một người bạn (Bệnh nhân Z) ở Chu Hải vào ngày 17 tháng 1. được phát triển ở Bệnh nhân L và D 

vào ngày 20 tháng 1 và ngày 22 tháng 1, với RNA virus được phát hiện trong bệnh phẩm mũi và họng 

ngay sau khi xuất hiện triệu chứng. Bệnh nhân Z báo cáo không có triệu chứng lâm sàng, nhưng gạc mũi 

(giá trị ngưỡng [CT], 22 đến 28) và gạc họng (giá trị Ct, 30 đến 32) đã thử nghiệm dương tính vào ngày 

7, 10 và 11 sau khi tiếp xúc. Chụp CT bệnh nhân Z thu được vào ngày 6 tháng 2 là không đáng kể. Bệnh 

nhân I và P sống ở Vũ Hán và đến thăm con gái (Bệnh nhân H) tại Chu Hải vào ngày 11 tháng 1 khi các 
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triệu chứng của họ lần đầu tiên phát triển. Sốt phát triển ở Bệnh nhân H vào ngày 17 tháng 1, với RNA 

virus được phát hiện trong bệnh phẩm mũi và họng vào ngày 1 sau khi khởi phát triệu chứng. 

Chúng tôi đã phân tích tải lượng virus trong gạc mũi và họng thu được từ 17 bệnh nhân có triệu chứng 

liên quan đến ngày bắt đầu của bất kỳ triệu chứng nào (Hình 1C). Tải lượng virus cao hơn (liên quan 

nghịch với giá trị Ct) đã được phát hiện ngay sau khi khởi phát triệu chứng, với tải lượng virus cao hơn 

được phát hiện trong mũi so với trong cổ họng. Phân tích của chúng tôi cho thấy mẩu tách axit nucleic 

của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 giống với bệnh nhân mắc cúm và xuất hiện khác với bệnh nhân 

nhiễm SARS-CoV. Tải lượng virus được phát hiện ở bệnh nhân không có triệu chứng tương tự như ở 

bệnh nhân có triệu chứng, điều này cho thấy khả năng lây truyền của bệnh nhân không có triệu chứng 

hoặc ít có triệu chứng. Những phát hiện này phù hợp với các báo cáo rằng sự lây truyền có thể xảy ra 

sớm trong quá trình lây nhiễm  và đề nghị rằng việc phát hiện và phân lập trường hợp có thể yêu cầu các 

chiến lược khác với các chiến lược cần thiết để kiểm soát SARS-CoV. Tải lượng virus SARS-CoV-2 

tương quan như thế nào với virus có thể nuôi cấy cần được xác định. Việc xác định bệnh nhân có ít hoặc 

không có triệu chứng và với mức độ khiêm tốn của RNA virus có thể phát hiện được ở hầu họng trong ít 

nhất 5 ngày cho thấy rằng chúng tôi cần dữ liệu tốt hơn để xác định cơ chế truyền bệnh và thông tin cho 

thực hành sàng lọc của chúng tôi. 

Nguồn: 

SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. February 19, 2020. 

Website NEJM: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001737 

  

 

Tuyên bố của WHO về các trường hợp COVID-19 vượt quá 100 000 

Tuyên bố ngày 7/3/2020 

Theo báo cáo ngày hôm nay, số ca mắc COVID-19 được xác nhận trên toàn cầu đã vượt quá 100 

000. Khi chúng tôi đánh dấu khoảnh khắc ảm đạm này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhắc nhở tất cả 

các quốc gia và cộng đồng rằng sự lây lan của vi-rút này có thể bị chậm lại đáng kể hoặc thậm chí 

đảo ngược thông qua việc thực hiện các hoạt động ngăn chặn và kiểm soát . 

Trung Quốc và các quốc gia khác đang chứng minh rằng sự lây lan của virus có thể bị chậm lại và tác 

động giảm đi thông qua việc sử dụng các hành động được áp dụng phổ biến, như làm việc trên toàn 

xã hội để xác định những người bị bệnh, đưa họ đến chăm sóc, theo dõi liên lạc, chuẩn bị bệnh viện 

và phòng khám để quản lý một sự đột biến ở bệnh nhân, và đào tạo nhân viên y tế. 

WHO kêu gọi tất cả các quốc gia tiếp tục nỗ lực có hiệu quả trong việc hạn chế số lượng các trường 

hợp và làm chậm sự lây lan của virus. 

Mọi nỗ lực để ngăn chặn virus và làm chậm sự lây lan sẽ cứu mạng người. Những nỗ lực này cung 

cấp cho các hệ thống y tế và tất cả xã hội rất nhiều thời gian cần thiết để chuẩn bị, và các nhà nghiên 

cứu có thêm thời gian để xác định phương pháp điều trị hiệu quả và phát triển vắc-xin. 

Cho phép lây lan không kiểm soát không nên là sự lựa chọn của bất kỳ chính phủ nào, vì nó sẽ gây 

hại không chỉ cho công dân của quốc gia đó mà còn ảnh hưởng đến các quốc gia khác. 

Chúng ta phải ngăn chặn, ngăn chặn, kiểm soát, trì hoãn và giảm tác động của virus này ở mọi cơ 

hội. Mỗi người có khả năng đóng góp, bảo vệ chính mình, bảo vệ người khác, cho dù ở nhà, cộng 

đồng, hệ thống chăm sóc sức khỏe, nơi làm việc hay hệ thống giao thông. 

Các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp và trong mọi tầng lớp phải bước tới để mang lại cam kết này trên 

toàn xã hội. 

WHO sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các quốc gia, đối tác và mạng lưới chuyên gia của chúng tôi để 

điều phối phản ứng quốc tế, xây dựng hướng dẫn, phân phối vật tư, chia sẻ kiến thức và cung cấp 

cho mọi người thông tin họ cần để bảo vệ chính họ và những người khác. 
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Cập nhật Covid-19 

 

Remdesivir ngăn ngừa bệnh do 

MERS coronavirus ở khỉ 
Kết quả thắp sáng thử nghiệm kháng vi-rút chống lại coronavirus mới năm 2019 

Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học 

thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, remdesivir 

loại thuốc chống vi rút đang thử nghiệm thành  

công ngăn ngừa bệnh trên khỉ macaques bị 

nhiễm hội chứng hô hấp Trung Đông 

coronavirus (MERS-CoV). Remdesivir ngăn 

ngừa bệnh khi dùng trước khi bị nhiễm trùng và 

cải thiện tình trạng sức khỏe của khỉ sau khi con 

vật này  đã bị nhiễm bệnh. 

 

Báo cáo mới từ Viện Dị ứng và Bệnh Truyền 

nhiễm Quốc gia NIH (NIAID) xuất hiện trong tạp 

chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. 

MERS-CoV có liên quan chặt chẽ với 

coronavirus mới năm 2019 (2019-nCoV) đã trở 

thành một  vấn đề khẩn cấp về sức khỏe cộng 

đồng toàn cầu kể từ khi các ca bệnh được phát 

hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào 

tháng 12. 

Trước đây Remdesivir trước đây hiệu quả trong 

việc dùng để bảo vệ động vật chống lại nhiều 

loại virus trong các thí nghiệm trong phòng thí 

nghiệm. Thuốc đã được chứng minh bằng thực 

nghiệm để điều trị hiệu quả những con khỉ bị 

nhiễm vi rút Ebola và Nipah. Remdesivir cũng 

đã được nghiên cứu để điều trị bệnh do vi rút 

Ebola ở người. 

Nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Phòng 

thí nghiệm Rocky Mountain NIAID ở Hamilton, 

Montana. Các con vật trong nghiên cứu được 

chia làm 3 nhóm: những nhóm được điều trị 

bằng remdesivir 24 giờ trước khi bị nhiễm 

MERS-CoV; những người được điều trị 12 giờ 

sau khi nhiễm bệnh (gần với thời gian đạt đỉnh  

để nhân lên MERS-CoV ở những động vật này); 

và không được điều trị. 

Các nhà khoa học quan sát các động vật trong 

sáu ngày. Tất cả các động vật kiểm soát có biểu 

hiện của bệnh hô hấp. Động vật được điều trị 

trước khi nhiễm bệnh thì: không có dấu hiệu 

bệnh hô hấp, mức độ nhân lên của virus thấp 

hơn đáng kể so với động vật đối chứng và 

không có tổn thương phổi. Động vật được điều 

trị sau khi nhiễm bệnh tốt hơn đáng kể so với 

nhóm động vật đối chứng: bệnh ít nghiêm trọng 

hơn ở nhóm động vật đối chứng, phổi của 

chúng có mức độ virus thấp hơn so với động vật 

đối chứng và tổn thương ở phổi ít nghiêm trọng 

hơn. 

Các nhà khoa học chỉ ra rằng kết quả nghiên 

cứu đầy hứa hẹn hỗ trợ các thử nghiệm lâm 

sàng bổ sung về remdesivir cho MERS-CoV và 

2019-nCoV. Ít nhất hai thử nghiệm lâm sàng về 

remdesivir cho 2019-nCoV đang được tiến hành 

ở Trung Quốc và các bệnh nhân khác bị nhiễm 

2019-nCoV đã nhận được thuốc theo một tiến 

trình điều trị. 
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Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh  

(BARDA), một phần của Bộ Y tế và Dịch vụ 

Nhân sinh Hoa Kỳ, cũng cung cấp hỗ trợ cho 

nghiên cứu này. Gilead Science, Inc., đã phát 

triển remdesivir, còn được gọi là GS-5734, và 

hợp tác trong nghiên cứu. 

 

 

MERS-CoV tập trung ở Ả Rập Saudi vào năm 

2012. Đến tháng 12 năm 2019, Tổ chức Y tế 

Thế giới đã xác nhận 2.499 trường hợp MERS-

CoV và 861 trường hợp tử vong (hoặc khoảng 1 

trong 3). Do khoảng một phần ba các trường 

hợp MERS-CoV lây lan từ những người nhiễm 

bệnh đang được điều trị trong các cơ sở chăm 

sóc sức khỏe, các nhà khoa học cho rằng 

remdesivir có thể ngăn ngừa bệnh hiệu quả ở 

những bệnh nhân khác, những người tiếp xúc 

với bệnh nhân và nhân viên y tế. Họ cũng lưu ý 

thuốc có thể giúp những bệnh nhân được chẩn 

đoán mắc MERS hoặc 2019-nCoV nếu được 

dùng ngay sau khi có các triệu chứng khởi phát. 

Hãy rửa tay để phòng ngừa Covid-19 (CDC) 

 

Nguồn: 

Remdesivir prevents MERS coronavirus disease in monkeys 

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/remdesivir-prevents-mers-coronavirus-disease-monkeys 

[New release].Media Advisory. Thursday, February 13, 2020 

  

Người bị nghi ngờ nhiễm Covid-19 nên làm gì ? 

Các bước giúp ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19  

• Ở nhà ngoại trừ để được chăm sóc y tế 

• Biệt lập mình khỏi những người khác và động vật trong nhà của bạn 

• Điện báo cho cơ quan y tế 

• Đeo khẩu trang 

• Dùng khăn che khi ho, xì mũi 

• Rửa tay thường xuyên 

• Tránh dùng chung vật dụng trong nhà 

• Lau chùi những bề mặt tiếp xúc thường xuyên 

• Tự theo dõi triệu chứng bệnh 

• Tuân thủ cách  ly theo yêu cầu của cơ quan y tế 

(CDC) 

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/remdesivir-prevents-mers-coronavirus-disease-monkeys
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Cập nhật Covid-19  
 

Hiệu quả của việc rửa tay giúp 

ngăn ngừa coronavirus 
Lời khuyên quan trọng nhất mà các chuyên gia sức khỏe có thể đưa ra để giúp giữ an toàn trước 

COVID-19 là : Hãy rửa tay ! 

“Trong phân tích cuối cùng, nó là một tay. Đôi bàn tay là bộ phận liền mạch trong chuổi hệ thống”, bà 

Elizabeth Scott, tiến sĩ. Scott đồng chỉ đạo Trung tâm Vệ sinh và Sức khỏe tại Nhà và Cộng đồng tại Đại 

học Simmons ở Boston cho chia sẽ. 

“ Bạn có thể không nhất thiết phải kiểm soát 

những gì bạn chạm vào. Bạn có thể không kiểm 

soát ai khác chạm vào nó. Nhưng bạn có thể tự 

chăm sóc đôi bàn tay của mình ”,  bà Elizabeth 

Scott nói. 

 

Rửa tay - bằng xà phòng và nước - là vũ khí 

để chống lại vi trùng mạnh hơn những thứ mà 

chúng ta nhận thấy. 

Scott nói rằng việc rửa tay - bằng xà phòng và 

nước có 2 tác dụng: Thứ nhất về mặt vật lý nó 

trơn trượt nên có khả năng loại bỏ những thứ 

bám trên bề mặt da tay.thứ 2, đối với một số tác 

nhân nhất định, xà phòng sẽ phá vỡ cấu trúc 

của các tác nhân đó . 

Các Novel coronavirus, đã khiến  hơn 100.000 

người bị nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới. Về 

mặt cấu trúc, cơ bản nó  được bọc trong một 

lớp vỏ lipid, là một lớp mỡ. Xà phòng có thể phá 

vỡ chất béo đó và làm cho virus không thể lây 

nhiễm cho bạn. 

Nói thì nghe rất dễn nhưng không phải ai cũng 

thực hiện thao tác rửa tay và rửa đúng cách 

bằng xà phòng và nước. Một nghiên cứu năm 

2013 trên  theo dõi hơn 3.700 người đã được 

hướng dẫn rửa tay trước đó, kết quả chỉ có 

khoảng 5% trong số họ tuân theo tất cả các quy 

tắc. Khoảng một trong bốn người chỉ  làm ướt 

tay mà không sử dụng xà phòng -  Khoảng một 

trong số 10 người đã rửa sạch tất cả sau khi đi 

vệ sinh, và chỉ 5% dành hơn 15 giây để rửa, chà 

xát và rửa tay. 

Scott nói rằng, như thế là không đủ nếu bạn 

đang cố gắng để không bị nhiễm bệnh. Khoa 

học đã rỏ ràng trong nhiều năm: Rửa tay có thể 

cắt giảm tỉ lệ nhiễm bệnh, nhưng hầu như chúng 

ta không thực hiện đầy đủ việc này. Một nghiên 

cứu gần đây ước tính rằng, nếu mỗi người thực 

hiện rửa tay thường xuyên và đúng cách, chúng 

ta sẽ cứu sống một triệu người mỗi năm. Và nếu 

chúng ta không thực hiện việc rửa tay, mọi việc 

sẽ tồi tệ hơn. 

Rửa tay như thế nào ? 

Đầu tiên bật nước. Nó không quan trọng nước 

nóng hay lạnh. “ Donald Schaffner, tiến sĩ 

nghiên cứu về vi sinh thực phẩm,đã thực hiện 

nghiên cứu về nhiệt độ nước khi  rửa tay và 

kiểm tra nhiễm chéo của vi khuẩn tại Đại học 

Rutgers ở New Brunswick, NJ đã phát hiện ra là 

nhiệt độ nước không thực sự quan trọng về mặt 

hiệu quả”. 

Thứ hai, chà xà phòng lên. Xà phòng giúp vi 

trùng trượt khỏi da khi bạn chà hai bàn tay vào 

nhau. 



Bản tin dược số 1 /2020 16 

 

Còn nếu bạn ở trong phòng tắm công cộng, và 

ở đó không có xà phòng thì sao đây ?, “Có còn 

hơn không “chỉ cần chà hai bàn tay vào nhau 

dưới nước là hữu dụng. Một nghiên cứu năm 

2011 từ các nhà nghiên cứu tại Trường vệ sinh 

nhiệt đới London cho thấy, rửa bằng nước 

không có xà phòng đã làm giảm vi khuẩn trên 

tay xuống còn khoảng một phần tư so với trước 

khi rửa tay. 

Chà tay trong khoảng thời gian bao lâu ? 

 Ít nhất 20 giây, theo CDC. Và nếu như bạn cảm 

thấy chán trong khoảng 20 giây đó thì hảy 

tưởng ra rằng nó cũng chỉ là bằng hai khoảng 

thời gian mà bạn dùng để hát lặp lại 2 lần  bài 

“Chúc mừng sinh nhật” cho bạn.  

 

Lưu ý một số vị trí khuất trên bàn tay. Thông 

thường, những điểm mọi người sẽ bỏ lỡ sẽ là 

mu bàn tay, vị trí dưới lòng bàn tay dưới. Bạn có 

thể thấy một số huỳnh quang xung quanh móng 

tay và khu vực khóe móng tay, nơi mọi người 

thường không rửa sạch. 

Cuối cùng dùng khăn giấy lau khô bàn tay. Việc 

dùng khăn giấy sẽ lau chùi  vi khuẩn còn sót lại 

trên bàn tay. 

Nếu không có xà phòng và nước rửa tay, chúng 

ta có thể thay thế bằng dung dịch sát khuẩn với 

độ cồn ít nhất 62%. Và đảm bảo sử dụng đủ để 

nó bao phủ tất cả các bề mặt trên tay của bạn. 

Chà nó cho đến khi tay bạn cảm thấy khô, sẽ 

mất khoảng 20 giây. 

Cố gắng rửa sạch toàn bộ bàn tay, và sau khi 

rửa xong hãy cố gắng giữ sạch. Tránh chạm vào 

bề mặt bị ô nhiễm. Sử dụng khăn giấy sạch để 

mở cửa phòng tắm. Khử trùng các bề mặt bẩn 

mà bạn sử dụng hàng ngày, như màn hình cảm 

ứng trên điện thoại và bàn phím máy tính. 

Nguồn: 

The Power of Hand-Washing to Prevent Coronavirus. WebMD Health News. Reviewed by Neha 

Pathak, MD on March 06, 2020 

  

Vậy chúng ta rửa tay khi nào ?  Thường xuyên. CDC khuyên hãy rửa tay: 

• Trước, trong và sau khi chuẩn bị thức ăn 

• Trước khi ăn 

• Trước và sau khi chăm sóc người bệnh 

• Trước và sau khi điều trị vết cắt hoặc vết thương khác 

• Sau khi đi vệ sinh 

• Sau khi thay tã hoặc giúp trẻ trong phòng tắm 

• Sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi 

• Sau khi chạm vào động vật, hoặc chạm vào thức ăn vật nuôi hoặc chất thải vật nuôi 

• Sau khi xử lý thức ăn vật nuôi hoặc vật nuôi 

• Sau khi chạm vào rác 

(CDC) 



Bản tin dược số 1 /2020 17 

 

Tin y – dược 

 

Các dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin C 
Nhu cầu vitaminC hàng ngày của cơ thể  

Một chế độ ăn uống cân bằng đáp ứng đủ nhu 

cầu. Ở phụ nữ trưởng thành (không mang thai 

hoặc cho con bú) cần 75 miligam vitamin C mỗi 

ngày; đàn ông, 90 miligam. Chỉ 1/2 chén ớt 

chuông đỏ hoặc 3/4 cốc nước cam sẽ có đáp 

ứng được điều đó, trong khi 1/2 chén bông cải 

xanh nấu chín sẽ giúp bạn ít nhất là nửa lượng 

nhu cầu vitamin C hàng ngày. Cơ thể  không 

tổng hợp  hoặc dự trữ vitamin C, vì vậy con 

người phải bổ sung từ bên ngoài mỗi ngày. 

 

Đối tượng cơ thể dễ thiếu hụt lượng vitamin 

C 

Bao gồm những người có chế độ ăn nghèo dinh 

dưỡng, người bị bệnh thận phải lọc máu, người 

nghiện rượu nặng và người hút thuốc. Người 

hút thuốc sẽ cần thêm 35 miligam vitamin C mỗi 

ngày để giúp sửa chữa thiệt hại do các gốc tự 

do hình thành. Nếu không cung cấp đủ vitamin 

C,  sẽ nhận thấy các triệu chứng xuất hiện trong 

vòng 3 tháng. 

Các dấu hiệu cơ thể thiếu viatamin C 

Vết thương lâu lành 

Vitamin là một chất rất cần cho việc tạo ra 

collagen trong cơ thể, một loại protein đóng vai 

trò trong từng giai đoạn sửa chữa tế bào da.. 

Khi bị tổn thương, lượng vitamin C trong máu và 

mô sẽ giảm xuống. Ngoài ra, vitamin C giúp 

bạch cầu trung tính, một loại tế bào bạch cầu 

chống lại nhiễm trùng, hoạt động tốt. 

 

Chảy máu chân răng, chảy máu mũi, xuất 

huyết dưới da 

Vitamin C giữ cho các mạch máu của bạn khỏe 

mạnh, và hở trợ quá trình đông máu. Collagen 

cũng rất cần thiết cho răng và lợi khỏe mạnh. 

Một nghiên cứu cho thấy những người mắc 

bệnh nướu đã ăn bưởi trong 2 tuần nhận thấy 

nướu của họ không chảy máu nhiều. 

 

Da khô, nhăn 

Những người ăn chế độ ăn uống chú trong dinh 

dưỡng với nhiều vitamin C có thể có làn da mịn 

màng hơn, mềm mại hơn. Một lý do có thể: Bởi 

vì vitamin C là một chất chống oxy hóa, nó có 

Ngoài trái cam, các thực khác như: ớt 

chuông, Kiwi, dâu tây, bông cải xanh, dưa 

lưới, cà chua, khoai tây, bông cải trắng, đu 

đủ, bắp cải tí hon, bưởi chùm cũng chứa rất 

nhiều vitamin C. 
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thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự 

do. Những gốc tự do này phá vỡ dầu, protein và 

thậm chí DNA. 

Mệt mỏi và dễ cáu gắt 

Trong một nghiên cứu rất nhỏ, 6 trong số 7 

người đàn ông có lượng vitamin C thấp cho biết 

họ cảm thấy mệt mỏi và cáu kỉnh. Điều đó cho 

thấy có một liên kết, mặc dù những thứ khác có 

thể đang đóng một vai trò. Một nghiên cứu khác 

trên 141 nhân viên văn phòng cho thấy việc 

cung cấp cho họ vitamin C khiến họ cảm thấy 

bớt mệt mỏi trong vòng 2 giờ, đặc biệt là ghi 

nhận mức độ cáu gắt của họ thấp hơn trước.  

 

Miễn dịch kém 

Vì vitamin C có một số tác động liên quan nâng 

cao hiệu quả đến hệ thống miễn dịch của bạn, 

nên chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi biết mình 

có nhiều khả năng bị bệnh và có thể khó phục 

hồi hơn. Có một số bằng chứng cho thấy 

vitamin C có thể giúp bảo vệ cơ thể  khỏi bệnh 

tật như viêm phổi và nhiễm trùng bàng quang. 

Nó thậm chí có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim 

và một số loại ung thư. 

  

Mất thị lực 

Nếu bạn bị thoái hóa điểm vàng liên quan đến 

tuổi tác (AMD), nó có thể trở nên tồi tệ nhanh 

hơn nếu không có vitamin C và các chất chống 

oxy hóa khác và một số khoáng chất nhất định. 

Nhận đủ vitamin C từ thực phẩm có thể giúp 

ngăn ngừa đục thủy tinh thể, nhưng chúng ta 

cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu mối quan hệ 

đó tốt hơn.  

Bệnh ghẻ chóc 

Trước những năm 1700, căn bệnh có khả năng 

gây tử vong này từng là một vấn đề lớn đối với 

các thủy thủ. Ngày nay, nó tương đối hiếm 

nhưng có thể nếu bạn chỉ nhận được 10 mg / 

ngày vitamin C hoặc ít hơn. Những người mắc 

bệnh ghẻ cũng gặp các vấn đề như răng lung 

lay, móng tay bị nứt, đau khớp, xương giòn và 

lông trên cơ thể. Khi bạn tăng cường vitamin C, 

các triệu chứng bắt đầu trở nên tốt hơn từng 

ngày và thường thì nó sẽ khỏi trong vòng 3 

tháng.

 

 

Nguồn: 

Signs You're Low on Vitamin C. Reviewed by Melinda Ratini, DO, MS on January 03, 

2019.https://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/ss/slideshow-vitamin-c-deficiency 

Foods With Vitamin C Besides Oranges. Reviewed by Kathleen M. Zelman, MPH, RD, LD on February 

25, 2019.https://www.webmd.com/food-recipes/ss/slideshow-vitamin-c-sources 

  

Đàn ông cần 90 miligam mỗi ngày và phụ 

nữ cần 75 miligam. Một quả cam cỡ trung 

bình có khoảng 70 miligam, nhưng nhiều 

loại thực phẩm khác cũng là nguồn tốt. 

https://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/ss/slideshow-vitamin-c-deficiency
https://www.webmd.com/food-recipes/ss/slideshow-vitamin-c-sources
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Tin y – dược 

 

Aspirin liều thấp có thể làm giảm 

nguy cơ sinh non ở các bà mẹ lần 

đầu mang thai 
Aspirin liều thấp hàng ngày, từ đầu tuần thứ sáu 

của thai kỳ đến tuần thứ 36, có thể làm giảm 

nguy cơ sinh non ở những bà mẹ lần đầu. Một 

nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia tài trợ. Thử 

nghiệm lâm sàng, liên quan đến hơn 11.000 phụ 

nữ ở một số quốc gia thu nhập thấp và trung 

bình, cho thấy phụ nữ dùng aspirin liều thấp 

hàng ngày sinh con trước tuần mang thai thứ 37 

thấp 11%, so với những người dùng giả dược. 

 

Ảnh: Sản phẩm Aspirin 81mg có trên thị trường 

Nghiên cứu được thực hiện bởi Matthew K. 

Hoffman, MD, của ChristianaCare ở Newark, 

Delkn và các cộng sự trong Mạng lưới Nghiên 

cứu Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em toàn cầu, một 

mạng lưới thử nghiệm lâm sàng được tài trợ bởi 

Viện sức khỏe Trẻ em và phát triển con người 

của NIH (NICHD). Nghiên cứu được đăng trên 

tạp chí Khoa học The Lancet. 

Chuyên gia nghiên cứu tại phân viện chăm sóc 

sinh sản phụ nữ, Marion Koso-Thomas, M.D, 

cho rằng kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho 

thấy rằng liệu pháp aspirin liều thấp trong thai kỳ 

sớm có thể cung cấp một cách rẻ tiền để giảm 

tỷ lệ sinh non ở những bà mẹ lần đầu tiên. 

Sinh non là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử 

vong ở trẻ sơ sinh và là nguyên nhân hàng đầu 

gây ra khuyết tật thần kinh lâu dài ở trẻ. Theo 

các tác giả nghiên cứu, những tiến bộ trong 

chăm sóc trẻ sơ sinh đã cải thiện khả năng sống 

sót cho trẻ sinh non, nhưng sự chăm sóc này bị 

hạn chế hoặc không có sẵn ở nhiều nơi trên thế 

giới. Các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng 

aspirin liều thấp có thể làm giảm nguy cơ sinh 

non và tiền sản giật, một chứng rối loạn huyết 

áp có khả năng đe dọa đến tính mạng của thai 

kỳ. Tuy nhiên, những nghiên cứu này không đủ 

lớn để thống kê xác định hiệu quả của liệu pháp 

điều trị trong việc giảm sinh non. 

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện trên 11.976 

phụ nữ mang thai lần đầu từ bảy địa điểm ở Ấn 

Độ, Pakistan, Zambia, Cộng hòa Dân chủ 

Congo, Guatemala và Kenya. Khoảng một nửa 

được chỉ định ngẫu nhiên để nhận 81 miligam 

aspirin mỗi ngày; nhóm khác nhận được một giả 

dược (placebo) hàng ngày. Tiêu chuẩ chọn mẩu 

là những phụ nữ chỉ được đưa vào nghiên cứu 

nếu họ duy trì thai trong hơn 20 tuần. 

Sinh non (trước 37 tuần) xảy ra ở 11,6% phụ nữ 

dùng aspirin và 13,1% phụ nữ dùng giả dược. 

Tương tự, sinh trước 34 tuần (sinh non) xảy ra 

ở 3,3% nhóm aspirin và 4% ở nhóm giả dược 

(giảm 25%). Phụ nữ trong nhóm dùng aspirin 

cũng có tỷ lệ tử vong chu sinh thấp hơn (thai 

chết lưu hoặc chết sơ sinh trong bảy ngày đầu 

Viện Sức khỏe và Phát triển Con người (NICHD) 

Eunice Kennedy Shriver:  

NICHD dẫn đầu nghiên cứu và đào tạo để hiểu 

sự phát triển của con người, cải thiện sức khỏe 

sinh sản, nâng cao cuộc sống của trẻ em và 

thanh thiếu niên, và tối ưu hóa khả năng cho tất 

cả mọi người. Để biết thêm thông tin, hãy truy 

cập https://www.nichd.nih.gov. 
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Thông tin cơ bản về thuốc Aspirin 81mg  

Thuốc Aspirin 81mg là một trong những loại thuốc khá quen thuộc và phổ biến nhất hiện nay. Dưới 

đay là thông tin về công dụng và tác dụng không mong muốn của nó. 

Tác dung thuốc Aspirin 81mg 

• Thuốc Aspirin có tác dụng điều trị các cơn đau nhức và sưng tấy do một số bệnh như: thoái 

hóa cột sống, bong gân, thấp khớp…. 

• Thuốc aspirin còn có tác dụng hỗ trợ tích cực trong việc điều trị bệnh nghẽn động mạch vành 

tim và điều trị rất tốt đối với những trường hợp bị nhồi máu cơ tim cực kỳ nguy hiểm này. 

• Thuốc Aspirin 81mg còn được dùng trong các trường hợp như bệnh nhân bị bệnh van tim mà 

không được sử dụng đến những loại thuốc loãng máu mạnh Coumadin. 

• Ngoài tác dung giảm đau thì thuốc Aspirin 81mg còn có tác dụng trong việc giúp hạ sốt cho 

những trường hợp bệnh nhân bị mắc bệnh sốt cao. 

• Một số trường hợp bị bệnh tai biến mạch máu não và bị rung tâm nhĩ cũng được các bác sĩ 

chỉ định sử dụng loại thuốc này. 

Tác dụng phụ của thuốc Aspirin 81mg đối với sức khỏe người dùng 

Thuốc Aspirin liều 81 mg hay còn gọi Aspirin 81được phân vào nhóm thuốc tim mạch. Tuy nhiên, về 

mặt cấu trúc và bản chất hóa học Aspirin 81mg cũng là một thuốc NSAIDs, do đó nó cũng có những 

tác dụng điển hình của một thuốc kháng viêm Nonsteroids 

Khi có những biểu hiện tác dụng phụ của thuốc thì cần phải gọi ngay cấp cứu hoặc có thể gọi cho 

bác sĩ đã kê đơn thuốc cho bạn. Dưới đây là một số biểu hiện tác dụng phụ của thuốc Aspirin thường 

gặp: 

• Phát bạn, khó thở, bị sưng ở mặt, lưỡi môi và ở vòng họng. 

• Ho ra máu hoặc nôn mửa giống như bã cà phê. 

• Hay có cảm giác buồn nôn kèm theo các cơn đau bụng. 

• Xuất hiện tình trạng bị sốt kéo dài trong khi sử dụng thuốc. 

• Gặp một số vấn đề về thính giác như bị ù tai. 

Với những tác dụng phụ này không phải ai cũng có thể bắt gặp các tác dụng phụ như ở trên có thể 

gặp một số các tác dụng khác vì vậy mà người dùng khi có những biểu hiện lạ trong quá trình sử 

dụng thuốc cần phải gọi ngay cho các bác sĩ điều trị bệnh của bạn.  

( WHO VIETNAM ) 

 

đời), so với nhóm giả dược (45,7 trên 1.000 ca 

sinh so với 53,6 trên 1.000 ca sinh). Nguy cơ rối 

loạn huyết áp cao của thai kỳ ở kỳ hạn không 

khác biệt đáng kể giữa các nhóm. 

Các tác giả lưu ý rằng chi phí thấp và an toàn 

của liệu pháp aspirin liều thấp cho thấy rằng nó 

có thể dễ dàng thích nghi với việc sử dụng trên 

phạm vi rộng

 

Nguồn: 

Low-dose aspirin may reduce preterm birth risk among first-time mothers [New release]. Friday, 

January 24, 2020. NIH website:https://www.nih.gov/news-events/news-releases/low-dose-aspirin-may-

reduce-preterm-birth-risk-among-first-time-mothers 
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9 loại thuốc cần lưu ý khi sử dụng 

cho bệnh nhân lớn tuổi 
Cẩn thận trước khi dùng 

Xã hội thường xem người trên 65 tuổi là người 

cao tuổi, nhưng hầu hết các chuyên gia xem 

người cao tuổi là thuộc lứa tuổi từ 75 trở lên 

mặc dù cách định nghĩa này có tính tuỳ ý. Tại 

Việt Nam quy định người 60 tuổi trở lên được 

xem là người cao tuổi. Ngoài những bệnh đã có 

trước, ở người cao tuổi còn tăng nguy cơ mắc 

các bệnh Alzeimer, Parkinson, đột quỵ, cườm 

mắt, bệnh mạch vành do xơ vữa, suy tim, tiểu 

đường, viêm khớp, loãng xương và gãy xương, 

ung thư, nhiễm trùng hô hấp,… vì vậy nhu cầu 

dùng thuốc của đối tượng này rất lớn. Ngoài sự 

tăng tỉ lệ mắc nhiều bệnh tật, lứa tuổi này còn có những thay đổi về sinh lý dẫn đến các thay đổi về động 

học và dược lực học của thuốc nên sử dụng thuốc cho đối tượng này khá phức tạp. Các nhà lâm sàng 

nên biết các thay đổi trên để hướng dẫn dùng thuốc an toàn, hợp lý. 

Sau đây là những loại thuốc người lớn tuổi sử dụng thường xuyên nên chú ý: 

 1. Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) 

Hãy thận trọng với: NSAIDS lâu dài như 

piroxicam và indomethacin . 

Lưu ý: NSAID được sử dụng để giảm đau và 

viêm, nhưng ở người lớn tuổi, các loại thuốc 

này có thể làm tăng nguy cơ khó tiêu, loét và 

chảy máu trong dạ dày hoặc ruột kết; thuốc 

cũng có thể làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến 

chức năng thận và làm tình trạng suy tim nặng 

hơn. Nếu cần NSAIDS, các lựa chọn tốt hơn 

bao gồm ibuprofen và salsalate  tác dụng ngắn 

hơn. 

Do nguy cơ chảy máu tăng lên, không sử dụng 

NSAID cùng với aspirin, clopidogrel , dabigatran 

, dipyridamole , prasugrel , ticlopidine  hoặc 

warfarin. 

Bệnh nhân trên 75 tuổi, hay phải dùng thuốc 

NSAIDs thường xuyên và để tránh, hạn chế loét 

hay xuất huyết dạ dày nên phối hợp thuốc bảo 

vệ niêm mạc dạ dày hay ức chế tiết acid bơm 

proton. 

2. Thuốc giãn cơ 

Hãy thận trọng với: cyclobenzaprine, 

methocarbamol, carisoprodol và các loại thuốc 

tương tự. những loại thuốc này có thể gây cho 

bệnh nhân cảm thấy lảo đảo và bối rối, làm tăng 

nguy cơ té ngã và gây các vấn đề về  táo bón, 

khô miệng và tiểu tiện. Thêm vào đó, có rất ít 

bằng chứng cho thấy thuốc nhóm này có tác 

dụng tốt. 

3. Thuốc chống lo âu và chống mất ngủ 

Hãy thận trọng với các loại thuốc 

benzodiazepin, chẳng hạn như diazepam 

(Valium), alprazolam (Xanax) hoặc 

chlordiazepoxide (Librium, Limbitrol, Librax) 

cũng như thuốc ngủ nonbenzodiazepine, như 

zaleplon (Sonata) 

Lưu ý : Đặc biệt ở người lớn tuổi, những loại 

thuốc này có thể làm tăng nguy cơ té ngã, cũng 

như gây lú lẫn. Bởi vì cơ thể người mất nhiều 

thời gian để thải trừ các loại thuốc này ra khỏi 
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cơ thể , và bệnh nhân có thể cảm thấy lảo đảo 

và buồn ngủ trong một thời gian dài. 

 4. Thuốc kháng cholinergic 

Các loại thuốc bao gồm thuốc chống trầm cảm 

amitriptyline (Elavil) và imipramine (Tofranil), 

thuốc trihexyphenidyl (Artane), thuốc chống hội 

chứng ruột kích thích dicyclomine (Bentyl), 

thuốc chống hội chứng ruột kích thích 

dicyclomine (Bentyl) thuốc kháng histamine 

(Benadryl) thường được có trong thành phần  

các loại thuốc ngủ không kê đơn như Tylenol 

PM. 

Lưu ý: Thuốc kháng cholinergic có thể gây 

nhầm lẫn, táo bón, đi tiểu, nhìn mờ và huyết áp 

thấp. 

5. Thuốc tim 

Digoxin (Lanoxin) với liều lớn hơn 0,125 mg. 

Lưu ý: Sử dụng digoxin, được kê đơn như  một 

phương pháp điều trị suy tim và nhịp tim không 

đều, có thể gây độc ở người lớn tuổi và những 

người có chức năng thận không tốt. 

6. Thuốc trị tiểu đường 

Glyburide  và chlorpropamide . 

Lưu ý: Điều quan trọng là kiểm soát lượng 

đường trong máu nếu trong bệnh tiểu đường 

loại 2, bởi vì bệnh nhân đặc biệt dễ bị tổn 

thương trước các biến chứng của bệnh khicơ 

thể già đi. Nhưng một số loại thuốc chống tiểu 

đường, được gọi là sulfonylureas như glyburide 

và chlorpropamide tác dụng dài, cần phải tránh,. 

Đó là bởi vì thuốc nhóm sulfonylureas có thể 

gây ra lượng đường trong máu thấp nguy hiểm.. 

7. Thuốc giảm đau gây nghiện nhóm opioid 

Hãy thận trọng với: meperidine  và pentazocine . 

Lưu ý: Những loại thuốc giảm đau opioid, còn 

được gọi là thuốc giảm đau gây nghiện, có thể 

gây lú lẫn, té ngã, co giật, và thậm chí là ảo 

giác, đặc biệt là ở người lớn tuổi. 

8. Thuốc chống loạn thần 

Trừ khi bệnh nhân đang được điều trị bệnh tâm 

thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực hoặc một số 

dạng trầm cảm, hãy tránh xa các thuốc chống 

tâm thần như  haloperidol, risperidone  và 

quetiapine . 

Lưu ý: Thuốc chống loạn thần có thể làm tăng 

nguy cơ đột quỵ hoặc thậm chí tử vong; chúng 

cũng có thể gây run và tăng nguy cơ té ngã. 

9. Estrogen 

Thuốc và miếng dán estrogen, thường được kê 

đơn điều trị cho các cơn bốc hỏa và các triệu 

chứng liên quan đến mãn kinh khác. 

Lưu ý: Estrogen có thể làm tăng nguy cơ ung 

thư vú, cục máu đông và chứng mất trí. 

Estrogen cũng có thể làm nặng thêm tình trạng 

tiểu không tự chủ ở phụ nữ. 

Bất cứ  khi nào bác sĩ kê toa một loại thuốc mới 

hoặc thay đổi liều, hãy cân nhắc và luôn đặt câu  

hỏi tại sao. 

Ví dụ, nếu một loại thuốc mới đang được kê 

đơn để giảm bớt tác dụng phụ của thuốc đối với 

bệnh nhân đang sử dụng, hãy hỏi liệu có hợp lý 

không khi tiếp tục dùng thuốc gây ra phản ứng 

xấu. 

Ngoài ra, hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn kiểm 

tra bất kỳ loại thuốc mới nào trong cơ sở dữ liệu 

máy tính tương tác thuốc, đặc biệt nếu bạn đã 

dùng năm loại thuốc trở lên. 

Nguồn: 

1. 9 Types of Medication Older Adults Should Use With Caution 

https://www.aarp.org/health/drugs-supplements/info-07-2011/medications-older-adults-should-

use-with-caution.html 

2. Sử dụng thuốc cho người cao tuổi 

http://www.ymedasia.com/2019/04/su-dung-thuoc-cho-nguoi-cao-tuoi.html 

  

https://www.aarp.org/health/drugs-supplements/info-07-2011/medications-older-adults-should-use-with-caution.html
https://www.aarp.org/health/drugs-supplements/info-07-2011/medications-older-adults-should-use-with-caution.html
http://www.ymedasia.com/2019/04/su-dung-thuoc-cho-nguoi-cao-tuoi.html


Bản tin dược số 1 /2020 23 

 

Tin y – dược 

 

FDA chấp thuận một thuốc dùng 

ngoài không kê đơn để giảm đau 

trong viêm khớp  

 

FDA thông báo diclofenac sodium topical gel, 

1% (Voltaren Arthritis Pain, GlaxoSmithKline) 

được dùng như là lựa chọn trong điều trị giảm 

đau tạm thời các cơn đau trong viêm khớp. 

Sự chấp thuận này dựa trên dữ liệu lâm sàng 

chứng minh hiệu quả an toàn cho cho bệnh 

nhân tự điều trị, và bệnh nhân có thể hiểu được 

tính an toàn trong sử dụng mà không cần có sự 

giám sát của nhân viên y tế. 

Diclofenac sodium topical gel là thuốc dùng 

ngoài nhóm giảm đau kháng viêm nonsteroidal  

(NSAID), cơ chế làm giảm chất giảm đau gây 

viêm. Thuốc đã được FDA chấp thuận vào năm 

2007 thuốc nhóm kê đơn để điều trị giảm đau 

trong thoái hóa khớp, đặc biệt ở các khớp tay, 

gối, bàn chân. Thuốc không tác động lên các 

triệu chứng căn cơ, bong gân, bầm, chấn 

thương thể thao. 

Viêm xương khớp là một dạng thông thường 

của viêm khớp và cơ xảy ra ở các đối tượng tuổi 

trung niên, bị chấn thương, béo phì. Theo hội cơ 

xương khớp, bệnh sẽ gây ra đau và làm hạn 

chế vận động cũng như sẽ có các phản ứng phụ 

trong quá trình trị liệu. 

Diclofenac sodium topical gel hiệu quả sau 7 

ngày sử dụng và không có tác dụng tức thời. 

Nếu sau 7 hoặc 21 ngày sử dụng các triệu 

chứng không được cải thiện thì bệnh nhân phải 

đi khám để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị 

tiếp. 

Nguồn:  

1. FDA Approves Topical Arthritis Pain Reliever for Nonprescription Use[news release]. Aislinn 

Antrim, Assistant Editor; 2020-02-17. Pharmacy Times Website.  

https://www.pharmacytimes.com/news/fda-approves-topical-arthritis-pain-reliever-for-

nonprescription-use 

2. FDA Approves Three Drugs for Nonprescription Use Through Rx-to-OTC Switch Process [news 

release]. White Oak, MD; February 14, 2020. FDA website https://www.fda.gov/news-

events/press-announcements/fda-approves-three-drugs-nonprescription-use-through-rx-otc-

switch-process. Accessed February 17, 2020.  
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FDA chấp thuận thuốc mới (Nexletol) 

điều trị rối loạn lipit huyết 
Ngày 24 tháng 2 năm 2020 - Một loại thuốc giảm cholesterol mới (Nexletol) có cơ chế tác động khác với 

statin đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận. 

Nexletol của Esperion Therapeutics Inc. sẽ 

cung cấp một giải pháp thay thế cho những 

người không thể dung nạp hoặc không đáp 

ứng đầy đủ với các statin như Lipitor và 

Crestor.  

Nexletol là một viên thuốc hàng ngày được 

chấp thuận cho những người có tính di truyền 

đối với cholesterol cao và cho những bệnh 

nhân mắc bệnh tim cần giảm thêm 

cholesterol xấu (LDL). Theo FDA, loại thuốc 

này được dùng ở liều cao nhất mà bệnh nhân 

có thể dung nạp và sử dụng cùng với chế độ 

ăn uống lành mạnh. 

LDL cao, hay cholesterol xấu, là một trong những rủi ro hàng đầu đối với các cơn đau tim và các vấn đề khác. Các 

nghiên cứu cho thấy Nexletol có thể hạ thấp LDL khoảng 25% khi dùng một mình và thêm 18% khi kết hợp với 

statin. 

Nó hoạt động trong gan bằng cách ngăn chặn một loại enzyme cần thiết để tạo LDL. Statin cũng ngăn chặn sản 

xuất cholesterol trong gan, nhưng theo một cách khác, vì vậy các loại thuốc cùng nhau có thể làm giảm LDL nhiều 

hơn. 

Thuốc mới sẽ có giá trị để thêm vào điều trị cho những bệnh nhân có thể giảm LDL đủ với các loại thuốc hiện có 

hoặc có thể mua được thuốc tiêm, đồng đạo diễn của Trung tâm Tim mạch Duke, Tiến sĩ Manesh Patel nói. Patel, 

người không tham gia vào nghiên cứu, ước tính 10% đến 15% bệnh nhân của ông có thể đủ điều kiện cho Nexletol3. 

Tiến sĩ Christie Ballantyne, trưởng khoa tim mạch của Đại học Y Baylor, người đang tư vấn cho công ty 

Esperison thử nghiệm sản phẩm Nexletol  nói với AP(The Associated Press Health and Science 

Department ) rằng. "Đây là một lựa chọn tốt" cho statin, nhưng statin vẫn sẽ là lựa chọn đầu tiên”. 

Nguồn:  

1. New Cholesterol Drug Approved by FDA . AP News Article 

Last Updated: Feb 24, 2020 . https://www.physiciansbriefing.com/pharmacy-32/high-cholesterol-

health-news-359/new-cholesterol-drug-approved-by-fda-755132.html 

2. FDA Approves New Cholesterol Drug. https://www.webmd.com/cholesterol-

management/news/20200224/fda-approves-new-cholesterol-drug 

3. FDA approves drug that lowers cholesterol in a new way. By linda a. Johnson February 23,2020 

https://apnews.com/528e7e964a18429240638fcf2308bd1d 

  

https://www.physiciansbriefing.com/pharmacy-32/high-cholesterol-health-news-359/new-cholesterol-drug-approved-by-fda-755132.html
https://www.physiciansbriefing.com/pharmacy-32/high-cholesterol-health-news-359/new-cholesterol-drug-approved-by-fda-755132.html
https://www.webmd.com/cholesterol-management/news/20200224/fda-approves-new-cholesterol-drug
https://www.webmd.com/cholesterol-management/news/20200224/fda-approves-new-cholesterol-drug
https://apnews.com/528e7e964a18429240638fcf2308bd1d
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Advantame, chất tạo siêu ngọt mới 

được FDA chấp thuận 

 

Có thể để giảm số lượng calo họ tiêu thụ hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, một số người sử dụng chất thay thế 

đường - còn được gọi là chất làm ngọt có độ ngọt cao vì chỉ cần một lương nhỏ cũng tạo ra một vị siêu ngọt– 

mục đích để làm ngọt hay thêm hương vị cho thực phẩm. Chúng có thể được sử dụng một mình để làm ngọt 

thực phẩm và đồ uống như trà đá hoặc cà phê, hoặc là một thành phần trong các sản phẩm khác. Có một số 

chất thay thế đường trên thị trường để lựa chọn. 

Advantame không giống như các chất làm ngọt 

như đường, mật ong hoặc mật đường, chất làm 

tạo siêu ngọt này có thể được thêm ít hoặc 

không có calo. Ngoài ra, chất tạo siêu ngọt này 

thường không làm tăng lượng đường huyết. 

FDA đã phê duyệt một chất làm ngọt cường độ 

cao mới có tên là advantame. 

Advantame, chưa có tên thương hiệu (như 

Sweet'N Low, saccharin, hay Equal, được đặt 

cho aspartame) đã được FDA phê duyệt như 

một chất phụ gia thực phẩm mới để sử dụng 

làm chất làm ngọt và tăng hương vị trong thực 

phẩm, ngoại trừ cho thịt và gia cầm.Ví dụ bao 

gồm các sản phẩm nướng, đồ uống không cồn 

(bao gồm cả nước ngọt), kẹo cao su, bánh kẹo 

và kem, món tráng miệng đông lạnh, gelatin và 

bánh, mứt và thạch, trái cây chế biến và nước 

ép trái cây, và xi-rô. 

Làm thế nào để bạn biết nó an toàn? 

FDA được pháp luật yêu cầu phải xem xét tất cả 

các chất phụ gia thực phẩm mới để đảm bảo an 

toàn trước khi chúng có thể được tung ra thị 

trường. Tiến trình  bắt đầu khi một công ty đệ 

trình kiến nghị xét duyệt phụ gia thực phẩm lên 

FDA để xin phê duyệt. Một ngoại lệ cho các chất 

"thường được công nhận là an toàn" hoặc 

GRAS, vì các chất đó thường được các chuyên 

gia có trình độ công nhận là an toàn trong các 

điều kiện sử dụng dự định và được miễn quy 

trình phê duyệt phụ gia thực phẩm. 

Các nhà khoa học của FDA xem xét kỹ lưỡng 

tất cả các bằng chứng khoa học được gửi bởi 

một công ty để đảm bảo sản phẩm an toàn cho 

mục đích sử dụng. Khi xác định sự an toàn cho 

Advantam, FDA đã xem xét dữ liệu từ 37 nghiên 

cứu trên động vật và người được thiết kế để xác 

định các tác động độc hại (có hại), bao gồm các 

tác động lên hệ miễn dịch, sinh sản và phát triển 

và hệ thần kinh. 

Advantame có liên quan về mặt hóa học với 

aspartame và một số cá thể nên tránh hoặc hạn 

chế sử dụng aspartame. Cuối cùng, FDA cũng 

đánh giá liệu các cá thể tương tự có nên tránh 

hoặc hạn chế Advantam hay không. 

Những người mắc bệnh phenylketon niệu 

(PKU), một rối loạn di truyền hiếm gặp, có một 
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thời gian khó chuyển hóa phenylalanine, một 

thành phần của cả aspartame và advantam. 

Thực phẩm có chứa aspartame phải có công bố 

thông tin cho những người bị PKU cảnh báo họ 

về sự hiện diện của phenylalanine. Nhưng 

đường advantame có ngọt  hơn nhiều so với 

aspartame, vì vậy chỉ cần một lượng rất nhỏ cần 

được sử dụng để đạt được cùng một mức độ 

ngọt. Do đó, thực phẩm có advantame không 

cần phải công bố thông tin này. 

Năm chất tạo ngọt được FDA chấp thuận đã 

có trên thị trường 

Chất làm siêu ngọt được FDA phê duyệt gần 

nhất là Neotame (tên thương hiệu Newtame) 

vào năm 2002. Bốn loại khác trên thị trường, và 

là: 

Saccharin, lần đầu tiên được phát hiện và sử 

dụng vào năm 1879, trước khi quy trình phê 

duyệt phụ gia thực phẩm hiện tại có hiệu lực 

vào năm 1958. Tên thương hiệu bao gồm 

Sweet‘N Low 

Aspartame, lần đầu tiên được chấp thuận sử 

dụng vào năm 1981. Tên thương hiệu bao gồm 

Equal 

Acesulfame kali (Ace-K), lần đầu tiên được 

chấp thuận sử dụng vào năm 1988. Tên thương 

hiệu bao gồm Sweet One 

Sucralose, lần đầu tiên được chấp thuận sử 

dụng vào năm 1998. Tên thương hiệu là 

Splenda 

Phụ gia thực phẩm là gì? 

Phụ gia thực phẩm là bất kỳ chất hóa học nào được thêm vào thực phẩm trong quá trìnhchế biến hoặc bảo quản và 

trở thành một phần của thực phẩm hoặc ảnh hưởng đến đặc tính của nó nhằm mục đích đạt được hiệu quả kỹ 

thuật cụ thể mong muốn nào đó. 

Các chất được sử dụng trong thực phẩm được dùng để duy trì chất lượng dinh dưỡng, tăng cường chất lượng lưu 

trữ , làm cho thực phẩm  hấp dẫn hoặc để hỗ trợ chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ đều được coi là phụ gia thực 

phẩm. Tuy nhiên, một số chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, trong những điều kiện nhất định, được coi là chất hỗ trợ 

chế biến thực phẩm, không phải là phụ gia thực phẩm. 

Ví dụ về các chất phụ gia thực phẩm bao gồm các chất tạo màu làm cho thực phẩm có vẻ ngoài ngon miệng, các 

chất chống đóng bánh giữ cho các loại bột như không có muối, chất bảo quản ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự hư hỏng 

không mong muốn trong thực phẩm và một số chất làm ngọt được sử dụng để làm ngọt thực phẩm mà không cần 

thêm vào giá trị calo của thực phẩm.( Food Additives).  

Nguồn:  

1. How Sweet It Is: All About Sugar Substitutes 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/how-sweet-it-all-about-sugar-substitutes 

2. Food Additives 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-

additives.html#a1 
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 Nghiên cứu hỗ trợ thêm sử dụng 

Tiotropium Bromide cho bệnh hen 

suyễn 

 

Kết quả từ một phân tích hồi cứu mới đã chỉ ra 

rằng các bệnh nhân được kê đơn thuốc hít 

tiotropium bromide (Spiriva respimat) 1,25 mcg 

tần suất trải qua hen suyễn ít hơn khi điều trị 

được thêm vào một loại thuốc corticosteroid hít 

và thuốc chủ vận beta2 tác dụng kéo dài (ICS + 

LABA). với những bệnh nhân đã nhận được một 

liều tăng ICS + LABA. 

Thuốc xịt Tiotropium bromide 1,25 mcg là một 

liệu pháp duy trì lâu dài, một lần mỗi ngày cho 

những người từ 6 tuổi trở lên bị hen 

suyễn.Tiotropium không dùng điều trị cho các 

triệu chứng hen suyễn đột ngột hoặc trầm trọng. 

Phân tích gần đây sử dụng dữ liệu của gần 

8000 người lớn và thanh thiếu niên mắc bệnh 

hen suyễn, và đã được trình bày tại Hiệp hội 

khoa học dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học 

phương Tây năm 2020 tại Hawaii. 

Hen suyễn là một vấn đề lớn ở Mỹ, với khoảng 

25 triệu người sống chung với căn bệnh này. 

Trong hơn 60% người trưởng thành mắc bệnh 

hen suyễn, tình trạng này không được kiểm 

soát, có nghĩa là nó có thể làm suy giảm chức 

năng phổi, tăng nguy cơ bị trầm trọng, giảm chất 

lượng cuộc sống và gây ra chi phí và sử dụng 

nguồn chăm sóc sức khỏe cao hơn. 

Bệnh hen suyễn, còn được gọi là cơn hen, 

được đặc trưng bởi ho, khò khè, khó thở 

nghiêm trọng và tức ngực hoặc đau ngực. Các 

triệu chứng của cơn hen suyễn thường có thể 

được kiểm soát bằng liệu pháp tại nhà, nhưng 

các đợt trầm trọng nghiêm trọng có thể trở nên 

đe dọa đến tính mạng và cần được chăm sóc 

khẩn cấp. 

Nghiên cứu cho thấy khi thuốc xịt hít tiotropium 

bromide được thêm vào điều trị bằng ICS + 

LABA, bệnh nhân có các đợt nguy kịch ít hơn 

đáng kể, đáp ứng được mong đợi của nghiên 

cứu. 

Cụ thể, tới thời điểm 12 tháng, bệnh nhân được 

chỉ định điều trị bằng cách sử dụng liệu pháp hít 

tiotropium bromide bổ sung cho thấy tỷ lệ nguy 
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kịch thấp hơn 73% so với bệnh nhân được chỉ 

định tăng liều ICS + LABA. Cũng trong 12 tháng, 

những bệnh nhân được điều trị bằng tiotropium 

bromide bổ sung cho thấy tỷ lệ nhập viện thấp 

hơn 76% so với những bệnh nhân được kê đơn 

tăng liều ICS + LABA. 

 

Tiến sĩ Bradley Chipps, một nhà quan sát và 

đồng tác giả của nghiên cứu cho biết,các triệu 

chứng biểu hiện cấp là một mối lo ngại phổ biến 

đối với những người mắc bệnh hen suyễn. Sự 

khởi phát đột ngột của họ có thể đáng báo động 

cho bệnh nhân và người chăm sóc họ, đó là lý 

do tại sao chúng tôi hướng đến việc ngăn chặn 

họ điều trị. 

Câu hỏi 

Tiotropium bromide có thể được sử dụng trong 

điều trị hen suyễn nguyên chất như một thuốc 

giãn phế quản duy nhất? 

Lorenzo Pelly, MD 

Trả lời 

Phản hồi từ Gregory S. Martin, MD, ThS 

Tiotropium bromide là một hợp chất amoni bậc 

bốn mới có đặc tính kháng cholinergic đặc hiệu 

cho các thụ thể muscarinic (M1, M2 và M3) ở 

người. [1] Bởi vì acetylcholine điều chỉnh trương 

lực cơ phế quản, thông qua kích thích dây thần 

kinh phế vị và chủ yếu là thụ thể muscarinic M3, 

ức chế acetylcholine bằng thuốc kháng 

cholinergic có thể làm giảm co thắt phế quản và 

cải thiện luồng khí. 

Tiotropium bromide, mới được bán trên thị 

trường dưới dạng Spiriva, có dạng viên nang để 

hít một lần mỗi ngày thông qua một ống hít bột 

khô đặc biệt. Thuốc đã được nghiên cứu ở một 

số lượng lớn bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính (COPD) (N = 2663), chủ yếu là 

những người bị khí phế thũng và viêm phế quản 

mãn tính. Ở những bệnh nhân này, tiotropium 

bromide cung cấp tác dụng kháng cholinergic 

kéo dài, được đo bằng các xét nghiệm chức 

năng phổi (ví dụ FEV1 và FVC), với thời gian 

tiếp cận 24 giờ. Trong các nghiên cứu kéo dài 1 

năm, không có bằng chứng về sự dung nạp 

hoặc tachyphylaxis với tiotropium bromide, vì 

bệnh nhân duy trì khả năng đáp ứng với thuốc 

trong toàn bộ thời gian nghiên cứu. Tác dụng 

phụ phổ biến nhất là khô miệng, xảy ra ở 10% 

đến 15% bệnh nhân. 

Các nghiên cứu ban đầu dành cho bệnh nhân 

đăng ký tiotropium bromide trên 40 tuổi với chẩn 

đoán COPD, ít nhất 10 năm sử dụng thuốc lá và 

tỷ lệ FEV1 / FVC <0,70 với FEV1 <65% dự 

đoán. Trong khi bệnh nhân bị hen suyễn, so với 

bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính hoặc khí 

phế thũng, có thể được bao gồm trong các thử 

nghiệm này, bệnh nhân hen thuần túy không 

phải là bệnh nhân đã được nghiên cứu với 

thuốc này. Do đó, rất khó để giới thiệu thuốc này 

để sử dụng thường xuyên trong bệnh hen và 

không thể khuyên dùng thuốc này như là "thuốc 

giãn phế quản đơn" để quản lý bệnh nhân hen. 

Như với ipratropium, thuốc kháng cholinergic 

không phải là thuốc giãn phế quản đầu tiên cho 

bệnh nhân hen. Tuy nhiên, có bằng chứng cho 

thấy tiotropium bromide cải thiện luồng không 

khí (FEV1) và ngăn chặn tác dụng hạn chế phế 

quản của methacholine ở bệnh nhân hen suyễn. 

[2] Do đó, trong khi tiotropium bromide không 

thể được khuyến cáo là "thuốc giãn phế quản 

được lựa chọn" ở bệnh nhân hen suyễn, nó 

cung cấp một mức độ có thể đo được của thuốc 

giãn phế quản, do đó cần nghiên cứu thêm về 

loại thuốc mới này. 

Nguồn: 

Study Supports Added Use of Tiotropium Bromide for Asthma. Aislinn Antrim, Assistant Editor. 2020-02-

16 15:00:00. https://www.pharmacytimes.com/news/study-supports-added-use-of-tiotropium-bromide-for-

asthma 

Tiotropium Bromide and Asthma. https://www.medscape.com/viewarticle/489006 

 

 

 

 

Thuốc kích thích β2 tác dụng kéo dài 

(LABA) gồm formoterol và salmeterol 

https://www.pharmacytimes.com/news/study-supports-added-use-of-tiotropium-bromide-for-asthma
https://www.pharmacytimes.com/news/study-supports-added-use-of-tiotropium-bromide-for-asthma
https://www.medscape.com/viewarticle/489006
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Cảnh báo về macrolide trong thai kỳ 

sớm sau khi nghiên cứu cho thấy 

nguy cơ dị tật bẩm sinh 
The Pharmaceutical Journal20 FEB 2020 By Emma Wilkinson 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sử dụng 

macrolide trong ba tháng đầu của thai kỳ có liên 

quan đến việc tăng 62% nguy cơ dị tật tim ở trẻ 

sơ sinh so với penicillin. 

Nghiên cứu cho thấy rằng erythromycin trong ba 

tháng đầu tiên có liên quan đến việc tăng nguy 

cơ dị tật lớn ở trẻ sơ sinh 

Ảnh: Erythromycin packet 

Sử dụng kháng sinh Macrolide với sự thận trọng 

trong thai kỳ sớm, các nhà nghiên cứu nhận 

thấy nguy cơ dị tật bẩm sinh lớn đã cảnh báo. 

Một nghiên cứu quan sát lớn trên 104.605 trẻ 

em sinh ra ở Anh trong giai đoạn 1990-2016 cho 

thấy việc sử dụng macrolide, như erythromycin, 

clarithromycin và azithromycin, trong ba tháng 

đầu của thai kỳ có liên quan đến khả năng dị tật 

bẩm sinh tăng 55% so với sử dụng penicillin 

(27,7 so với 17,7 trên 1.000). 

Nhóm nghiên cứu báo cáo những phát hiện của 

họ trên BMJ vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, 

trong báo cáo, các nhà nghiên cứu cho biết 

nguy cơ dị tật tim sơ sinh với macrolide là đáng 

chú ý nhất, với nguy cơ tăng 62% (10,6 so với 

6,6 trên 1.000) so với penicillin. 

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đã xem xét 5 dị 

tật ở trẻ sơ sinh, bao gồm những trẻ có dị tật về 

hệ thần kinh (1,27 so với 1,01 trên 1.000), hệ 

tiêu hóa (1,51 so với 0,91 trên 1.000), bộ phận 

sinh dục (4,75 so với 3,07 trên 1.000) và hệ tiết 

niệu (1,39 so với 1,52 trên 1.000) ngoài hệ 

thống tim mạch. 

Nhóm nghiên cứu cũng thấy macrolide có liên 

quan đến nguy cơ dị tật ở bộ phận sinh dục sơ 

sinh tương tự (58%) khi được kê đơn trong bất 

kỳ tam cá nguyệt nào 

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng không có mối 

liên quan giữa kháng sinh macrolide khi được 

dùng tại bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ với 

nguy cơ mắc bệnh bại não ở trẻ sơ sinh, động 

kinh, rối loạn tăng động giảm chú ý hoặc rối loạn 

tự kỷ. 

Nghiên cứu, bao gồm những đứa trẻ sinh ra từ 

mẹ được kê đơn macrolide hoặc penicillin trước 

khi mang thai và anh chị em của những người 

trong nhóm macrolide là nhóm kiểm soát, đã 

làm tăng thêm mối lo ngại về sự an toàn của 

thuốc trong thai kỳ. 

Trong khi macrolide erythromycin, clarithromycin 

và azithromycin là một trong những loại kháng 

sinh được kê đơn thường xuyên nhất khi mang 

thai ở các nước phương Tây, một số cảnh báo 

đã được đưa ra - ví dụ, Cơ quan quản lý thuốc 

và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) 

Nhóm macrolid: 

✓ Erythromycin (Erythromycin, Erythrocin) 

✓ Spiramycin (Rovamycin): 

✓ Azithromycin 
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khuyên dùng thuốc thay thế cho clarithromycin 

và azithromycin. giai đoạn thai kỳ. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng 

erythromycin trong ba tháng đầu tiên cũng có 

liên quan đến việc tăng nguy cơ dị tật lớn ở trẻ 

sơ sinh. 

Trưởng nhóm nghiên cứu Ruth Gilbert, giáo sư 

dịch tễ học lâm sàng tại UCL và các đồng 

nghiệp, kết luận rằng, nếu kết quả chứng minh 

là nguyên nhân, sẽ có thêm 4 trẻ bị dị tật tim 

mạch cho mỗi 1.000 trẻ tiếp xúc với macrolide 

thay vì penicillin trong ba tháng đầu. 

Những phát hiện này kêu gọi sử dụng thận trọng 

các macrolide khi mang thai. 

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc nên có cảnh báo 

rằng có những lo ngại về sự an toàn của 

macrolide, bao gồm erythromycin, và khuyến 

nghị sử dụng kháng sinh thay thế khi khả thi cho 

đến khi có nghiên cứu sâu hơn. 

Philip Howard, dược sĩ tư vấn về chống nhiễm 

khuẩn tại Bệnh viện Leeds Teaching Hospitals 

NHS Trust , đã nhận xét: tờ hướng dẫn này 

củng cố thêm hai thông điệp chính về kê đơn 

thuốc kháng sinh: đầu tiên, kháng sinh không 

phải là không có hại và chỉ nên được kê đơn 

khicó bằng chứng rõ ràng. 

 “Thứ hai, các nhãn cảnh báo dị ứng penicillin 

có hại cho sức khỏe của bạn và có thể là của 

một đứa trẻ chưa sinh. 

Ông nói thêm: Điều này thêm vào cơ sở bằng 

chứng ngày càng tăng rằng dị ứng nhãn 

penicillin, dù đúng hay không, có thể dẫn đến 

kháng sinh lựa chọn thứ hai được kê đơn , 

thuốc có tác dụng phụ nhiều hơn, bao gồm tăng 

tỷ lệ tử vong, nhiễm trùng mắc phải và nhiễm 

khuẩn với các sinh vật kháng kháng sinh . 

 “Có lẽ bây giờ là lúc để xem xét các tiêu chí để 

thử nghiệm dị ứng penicillin trong các hướng 

dẫn về dị ứng thuốc của Viện Sức khỏe và 

Chăm sóc Sức khỏe”. 

Cũng nhận xét về nghiên cứu này, Conor 

Jamieson, trưởng nhóm dược phẩm về liệu 

pháp kháng khuẩn tại Sandwell và West 

Birmingham NHS Trust, cho biết:  Nghiên cứu 

này nhấn mạnh hai điểm quan trọng - sự cần 

thiết phải chẩn đoán điểm chăm sóc nhanh 

chóng để loại trừ nhiễm trùng trong chăm sóc 

ban đầu và do đó tránh các đơn thuốc kháng 

sinh không cần thiết cho nhiễm virus và tầm 

quan trọng của việc xác định rõ ràng tiền  

 

Tóm lại, những bệnh nhân được kê đơn 

erythromycin vì tiền sử dị ứng với penicillin. 

Nhiều bệnh nhân và các chuyên gia chăm sóc 

sức khỏe dựa vào tác dụng phụ của kháng sinh 

penicillin - như tiêu chảy và bệnh tật - với dị ứng 

và do đó có khả năng từ chối penicillin. 

 

Nguồn: 

Warnings over macrolides in early pregnancy after research shows risk of birth defects 

Citation: The Pharmaceutical Journal, PJ February 2020 online, online | DOI: 10.1211/PJ.2020.20207724 

https://www.pharmaceutical-

journal.com/20207724.article?utm_campaign=2482_PJ_daily_alert&utm_medium=email&utm_source=Ph

armaceutical%20Journal&firstPass=false 

  

Các thuốc kháng sinh nhóm macrolid rất 

phổ biến trong điều trị chống nhiễm 

khuẩn. Tuy nhiên, do tình trạng lạm dụng 

và tùy tiện trong điều trị đã khiến cho 

nhiều thuốc trong nhóm này trở nên kém 

tác dụng hơn trước. 

Các thuốc kháng sinh nhóm macrolid rất 

phổ biến trong điều trị chống nhiễm 

khuẩn. Tuy nhiên, do tình trạng lạm dụng 

và tùy tiện trong điều trị đã khiến cho 

nhiều thuốc trong nhóm này trở nên kém 

tác dụng hơn trước. (SKĐS) 

https://www.pharmaceutical-journal.com/20207724.article?utm_campaign=2482_PJ_daily_alert&utm_medium=email&utm_source=Pharmaceutical%20Journal&firstPass=false
https://www.pharmaceutical-journal.com/20207724.article?utm_campaign=2482_PJ_daily_alert&utm_medium=email&utm_source=Pharmaceutical%20Journal&firstPass=false
https://www.pharmaceutical-journal.com/20207724.article?utm_campaign=2482_PJ_daily_alert&utm_medium=email&utm_source=Pharmaceutical%20Journal&firstPass=false
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Cao huyết áp và thuốc cảm. Không 

kết hợp 
Khi mùa lạnh và cúm hoành hành, các chuyên gia y tế cảnh báo những người bị huyết áp cao 
phải cân nhắc kỹ trước sử dụng thuốc không kê đơn để giảm các triệu chứng. 

 

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết: Thuốc 

điều trị nghẹt mũi (còn gọi là thuốc thông mũi), 

một thành phần phổ biến trong thuốc cảm lạnh 

và cúm, làm co mạch máu để giúp giảm nghẹt 

mũi. Và các mạch máu bị tắc nghẽn có thể tạm 

thời làm tăng huyết áp và giảm lưu lượng máu ở 

những người lưu thông máu kém. Thuốc này 

cũng có gây tương tác là ảnh hưởng đến hiệu 

quả của thuốc huyết áp được kê đơn. 

“ Có lẽ nhiều người không biết rằng có một điểm 

chung là các thuốc co thắt mạch máu không 

phải là ý tưởng tốt sử dụng cho những người bị 

huyết áp cao “, ông Sand Sand J. J.erer, giáo sư 

y khoa và bác sĩ tại Khoa Thận và Tăng huyết 

áp tại Phòng khám Mayo, cảnh báo.  

 

Tuy nhiên, thường thì không rõ thuốc viên và xi-

rô có chứa thuốc làm thông mũi. Nếu 

pseudoephedrine và phenylephrine được liệt 

kê là thành phần, thuốc có chứa thuốc thông 

mũi, Bà Taler nói. Các chữ cái CF hoặc D in 

trên hộp hoặc chai là một tín hiệu khác cho thấy 

có thuốc thông mũi. 

 

Bà Taler giải thích thêm:  những người bị huyết 

áp cao cũng nên thận trọng khi kết hợp thuốc 

cảm lạnh có chứa thuốc chống viêm không 

steroid (NSAID); như thuốc có tên thương mại là 

Advil Cold & Sinus là một ví dụ. NSAID có thể 

chống lại hiệu quả của thuốc hạ huyết áp. 

Nên uống thuốc gì khi bị huyết áp cao 

Theo bà Taler các thuốc như guaifenesin 

(Mucinex) là một lựa chọn nếu chúng ta muốn 

cắt  và làm sạch chất nhầy. Và 

dextromethorphan (Robitussin) có thể được sử 

dụng để ức chế ho. Ngay cả với những thứ này, 

hãy chắc chắn rằng tránh các thuốc có ký hiệu  

CF hoặc D. Và một số nhà sản xuất thuốc cũng 

sản xuất thuốc cảm lạnh dành riêng cho người 

bị huyết áp cao; những thứ này thường được 

đánh dấu bằng chữ HBP 'trên gói. 

Tất cả thuốc đều trị cảm lạnh đều có tác dụng 

không mong muốn và làm giảm bớt sự tỉnh táo 

Cần nhấn mạnh. Tầm quan trọng của việc vệ 

sinh tay trong mùa lạnh và cúm, cũng như tập 

thể dục và chế độ ăn uống lành mạnh. Nghỉ 

ngơi và uống nhiều nước cũng giúp trị cảm lạnh, 

bà Taler nói. 

 

Nguồn: 

High Blood Pressure and Cold Medicine Don't Mix. by Rachel Nania, AARP, February 14, 2020 

https://www.aarp.org/health/drugs-supplements/info-2020/decongestant-hypertension-side-

effects.html?intcmp=HEA-DRG-FEED 

 

“ Một số thuốc chữa cảm cúm không kê 

đơn có thể làm tăng áp lực, và gây tương 

tác  thuốc “ 

https://www.aarp.org/health/drugs-supplements/info-2020/decongestant-hypertension-side-effects.html?intcmp=HEA-DRG-FEED
https://www.aarp.org/health/drugs-supplements/info-2020/decongestant-hypertension-side-effects.html?intcmp=HEA-DRG-FEED

