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             Kính gửi: 

- Các đơn vị khám chữa bệnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố. 

Tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Y tế cấp phân bổ một số thuốc điều trị COVID-19 

là: Favipiravir (Avigan) 200mg ; Remdesivir (Desrem) 100mg ; Casirivimab and 

Imdevimab 120mg/ml, Molnupiravir (Molxvir) 200mg. Sở Y tế đã triển khai kế 

hoạch, phân bổ các thuốc cho các đơn vị khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế đang 

điều trị F0 tại cơ sở, F0 cách ly điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tại trên cả nước 

cũng như tại tỉnh Hà Tĩnh. Số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh tăng 

cao đặc biệt là sau dịp tết Nguyên Đán. Dẫn đến nhu cầu về thuốc điều trị 

COVID-19 của người dân cũng tăng cao.  

Thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội 

đưa tin về việc kinh doanh, quảng cáo, rao bán các thuốc điều trị COVID-19 

chưa được cấp phép với giá cao cho người dân. Nhiều trang facebook cá nhân, 

đã đăng bán công khai các loại thuốc điều trị COVID-19, hàng xác tay từ Nga, 

Ấn Độ, Pháp.. với đầy đủ các dạng bào chế và dùng cho mọi lứa tuổi, có cả 

thuốc điều trị cho trẻ em, thậm chí có cả các thuốc đang trong giai đoạn nghiên 

cứu, chưa được cấp phép. 

 Để đảm bảo việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19 an toàn hiệu quả, đảm 

bảo quyền lợi cho người bệnh, tránh việc để các đối tượng xấu lợi dụng tình 

trạng dịch bệnh để trục lợi gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình y tế xã hội, 

cũng như đảm bảo các quy định về việc quản lý thuốc, Sở Y tế đề nghị các Đơn 

vị khám chữa bệnh/Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt 

là các đơn vị) tăng cường công tác quản lý các thuốc điều trị COVID-19 được 

Sở Y tế phân bổ và thực hiện các nội dung sau: 

1. Quản lý chặt chẽ các thuốc điều trị COVID-19 

- Các đơn vị quản lý chặt chẽ các thuốc điều trị COVID-19 được phân bổ (từ 

tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, theo dõi sử dụng và thu hồi thuốc trong trường 

hợp bệnh nhân không sử dụng hết vì bất cứ lý do gì...) theo đúng các quy định 

hiện hành, tránh thất thoát hoặc dùng sai mục đích. Đặc biệt, tuyệt đối không 
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được để diễn ra tình trạng thuốc cấp cho bệnh nhân nhưng không sử dụng hết để 

thất thoát ra bên ngoài.  

- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, đối với các đơn vị đã 

được Sở Y tế phân bổ số lượng thuốc điều trị COVID-19 trong trường hợp 

không sử dụng hết đề nghị báo cáo kịp thời về Sở Y tế để điều chuyển cho các 

đơn vị có nhu cầu (không để tình trạng thuốc quá hạn sử dụng); Đối với đơn vị 

chưa được Sở phân bổ thuốc hoặc thiếu thuốc do số lượng bệnh nhân F0 tăng 

lên, làm văn bản gửi Sở Y tế đề xuất cấp bổ sung để đảm bảo đủ thuốc điều trị 

cho bệnh nhân F0. 

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố chịu trách nhiệm trước Sở Y tế 

về việc quản lý, hướng dẫn các Trạm Y tế có bệnh nhân F0 cách ly, điều trị tại 

nhà trên địa bàn về công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, hướng dẫn sử dụng 

các thuốc điều trị COVID-19 theo đúng quy định. 

- Đối với thuốc Monupiravir (Molxvir) 200mg: Đây là thuốc chưa được cấp 

phép thuộc Chương trình nghiên cứu sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát 

tại cộng đồng cho người mắc COVID-19 thể nhẹ tại tỉnh Hà Tĩnh. Các đơn vị 

triển khai Chương trình phải tuân thủ đúng các quy trình nghiên cứu: Sàng lọc, 

lựa chọn bệnh nhân tham gia theo tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ của Chương 

trình. Thông tin, tư vấn, giải thích cho bệnh nhân về Chương trình. Tổ chức cho 

bệnh nhân ký xác nhận đồng ý tham gia Chương trình (ICF). Theo dõi, giám sát 

bệnh nhân, hướng dẫn sử dụng thuốc đảm bảo an toàn, hiệu quả. Cập nhật các số 

liệu chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Chương trình. Quản lý thuốc nghiên 

cứu chặt chẽ, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát. 

2. Kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc 

- Các đơn vị thực hiện theo Hướng dẫn và chẩn đoán điều trị COVID-19 ban 

hành theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bô Y tế. 

- Đối với các bệnh nhân F0 cách ly, điều trị tại nhà: Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn các Trạm Y tế có bệnh 

nhân F0 cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn về việc sử dụng các thuốc điều trị 

COVID-19 theo đúng quy định. Kê đơn và lưu trữ đơn thuốc theo quy định tại 

thông tư Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định 

về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và 

Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế về Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT. 

3. Báo cáo số liệu đầy đủ, kịp thời theo quy định 
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Các đơn vị phải lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị 

COVID-19 theo các quy định hiện hành, đặc biệt là đối với thuốc Monupiravir 

(Molxvir) 200mg phải cập nhật đầy đủ thông tin của bệnh nhân theo quy định 

của Chương trình nghiên cứu; báo cáo số liệu kịp thời cho Sở Y tế khi có yêu 

cầu, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra (nếu có). 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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