
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v tăng cường sử dụng thuốc kháng virus 

trong điều trị COVID-19 

  

An Giang, ngày       tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp về tình dịch bệnh COVID-19 

trong tỉnh những ngày gần đây, nhằm giảm số ca mắc diễn biến nặng, hạn chế 

đến mức thấp nhất khả năng tử vong do COVID-19; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Đối với trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ 

Tổ chức khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ, xem xét các tiêu chuẩn lựa 

chọn và loại trừ, sớm áp dụng cho người bệnh Chương trình sử dụng thuốc 

Molnupiravir có kiểm soát trong cộng đồng của Bộ Y tế tại tỉnh An Giang. 

2. Đối với các trường hợp mắc COVID-19 mức độ trung bình và nặng 

- Tổ chức khám sàng lọc, chẩn đoán, phân loại mức độ lâm sàng, thực 

hiện các cận lâm sàng cần thiết và đánh giá nguy cơ của người bệnh tại Quyết 

định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế; 

- Xem xét sử dụng sớm Remdesivir cho người mắc COVID-19 theo Công 

văn số 2842/SYT-NVY ngày 14/9/2021 của Sở Y tế về việc bổ sung hướng dẫn sử 

dụng thuốc Remdesivir trong điều trị COVID-19 và Hướng dẫn chẩn đoán và điều 

trị COVID-19 của Bộ Y tế tại Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021. 

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai đến các Cơ sở thu 

dung điều trị COVID-19 thực hiện và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Y tế, 

UBND tỉnh nếu để xảy ra tình huống chậm sử dụng thuốc kháng virus khi người 

bệnh đã đáp ứng các yêu cầu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người 

mắc COVID-19 thuộc địa bàn mình quản lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để biết); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trần Quang Hiền 
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