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Covid-19: Hãng Sanofi sẵn sàng 
cung cấp cho Pháp thuốc đặc trị 

cho 300.000 bệnh nhân 

 
Hãng Sanofi sẵn sàng cung cấp cho Pháp thuốc đặc trị cho 300.000 bệnh nhân virus 

corona AFP/File 

Trọng Thành 

Hãng dược phẩm Pháp Sanofi cho biết có khả năng cung cấp hàng triệu liều 
thuốc Plaquenil, có thể được dùng để điều trị cho khoảng 300.000 bệnh 
nhân Covid-19. Chính phủ Pháp đã bật đèn xanh, tuy nhiên, việc sử dụng 
đại trà còn phải chờ kết quả thẩm định khoa học chính thức.  

Theo AFP, ngày 17/03/2020, một người phát ngôn của Sanofi cho biết, dựa trên 
một kết quả nghiên cứu về các tác dụng tích cực của dược phẩm vốn được dùng 
để chống sốt rét này đối với bệnh nhân Covid-19, hãng cam kết đưa biện pháp trị 
liệu này đến với đông đảo người cần tại Pháp. Dược phẩm Plaquenil, với tên gọi 
thương mại là hydroxychloroquine, cũng được sử dụng từ nhiều thập niên nay để 
điều trị các bệnh như ban đỏ hệ thống hay viêm khớp dạng thấp. 

Thuốc này cũng bắt đầu được sử dụng trong phạm vi thí điểm tại Pháp, để điều trị 
bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là ở Marseille. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Didier 
Raoul, giám đốc trung tâm Bệnh viện - Đại học Marseille đứng đầu, đã tiến hành 
điều trị 24 người bị nhiễm virus corona mới. Theo nghiên cứu nói trên, sau 6 ngày 
trị liệu bằng dược phẩm Plaquenil, virus đã biến mất với ba phần tư số bệnh 
nhân.  

Cũng ngay đầu giờ sáng 17/03, sau cuộc họp nội các, người phát ngôn chính phủ 
Pháp, bà Sibeth Ndiaye, khẳng định các thử nghiệm lâm sàng « đầy hứa 
hẹn » nói trên cần được mở rộng cho tối đa người bệnh Covid-19. Tuy nhiên, 
người phát ngôn của chính phủ Pháp cũng lưu lý là cho đến nay, « chưa có bằng 
chứng khoa học nào » chính thức khẳng định hiệu quả của biện pháp trị liệu này.  

Trong một cuộc họp báo qua điện thoại, bộ trưởng Y Tế Pháp Olivier Véran ghi 
nhận các kết quả khả quan ban đầu của dược phẩm Plaquenil, và thông báo đã 
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cho phép mở rộng thử nghiệm, với sự tham gia của nhiều ê kíp, « trong thời hạn 
sớm nhất ». Tuy nhiên, bộ trưởng Y Tế cũng nhấn mạnh là mọi quyết định đưa 
thuốc ra sử dụng đại trà, đều phải dựa trên « các cứ liệu khoa học được thẩm 
định ».  

Kể từ cuối tháng 2 đến nay, trong giới y khoa tại Pháp, có rất nhiều quan điểm trái 
ngược nhau về tác dụng của thuốc Plaquenil. Dược phẩm này không nằm trong 
bốn trị liệu thí điểm của châu Âu, vừa khởi sự, với 3.200 bệnh nhân, trong đó có 
800 người tại Pháp. Dược phẩm Plaquenil vốn đã được Trung Quốc và Hàn 
Quốc sử dụng cho bệnh nhân Covid-19. Theo Libération, bộ Y Tế Pháp thoạt tiên 
đã ngần ngại, trước khi cho phép nhóm của giáo sư Didier Raoul thực nghiệm 
trên 24 bệnh nhân đầu tiên.  

Những người phản bác dược phẩm này nhấn mạnh đến các hậu quả phụ có thể 
là nghiêm trọng, nếu dùng quá liều. Ngược lại, theo giáo sư Raoul, thuốc 
Plaquenil đã được giới y tế quen thuộc từ hàng chục năm nay, vấn đề là sử dụng 
đúng liều lượng quy định. Các kết quả đầu tiên của nghiên cứu lâm sàng do 
nhóm giáo sư Raoul thực hiện được công bố hôm thứ Hai 16/03.  

Nguồn: http://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200318-covid-19-h%C3%A3ng-sanofi-

s%E1%BA%B5n-s%C3%A0ng-cung-c%E1%BA%A5p-cho-ph%C3%A1p-thu%E1%BB%91c-

%C4%91%E1%BA%B7c-tr%E1%BB%8B-cho-300-000-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n 

 

www.vietnamvanhien.org 

 

http://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200318-covid-19-h%C3%A3ng-sanofi-s%E1%BA%B5n-s%C3%A0ng-cung-c%E1%BA%A5p-cho-ph%C3%A1p-thu%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BA%B7c-tr%E1%BB%8B-cho-300-000-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n
http://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200318-covid-19-h%C3%A3ng-sanofi-s%E1%BA%B5n-s%C3%A0ng-cung-c%E1%BA%A5p-cho-ph%C3%A1p-thu%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BA%B7c-tr%E1%BB%8B-cho-300-000-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n
http://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200318-covid-19-h%C3%A3ng-sanofi-s%E1%BA%B5n-s%C3%A0ng-cung-c%E1%BA%A5p-cho-ph%C3%A1p-thu%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BA%B7c-tr%E1%BB%8B-cho-300-000-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n
http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info/

