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Ngày   15   tháng   7   năm   2021   
Các   bạn   thân   mến,   
  

Có   tin   vui   là   nay   đã   có   thuốc   chữa   Covid   rất   hữu   hiệu   rồi.   Đó   là   thuốc   Ivermectin,   rất   
rẻ   tiền   và   rất   hiệu   nghiệm,   với   liều   thuốc   là   0,3   mg   /kg   trong   ngày   đầu   tiên,   và   lập   lại   
lần   nữa   trong   ngày   thứ   3.   Nhóm   y   sĩ   chúng   tôi   tại   Hoa   Kỳ   đã   chữa   trị   hàng   trăm   bệnh   
nhân   Covid   19   với   thuốc   này,   rất   thành   công.   Phần   nhiều   các   b́ác   sĩ   không   biết   về   
thuốc   này,   để   cho   bệnh   nhân   bị   chết   oan.     
  

Từ   lúc   khởi   đầu   dịch   bệnh   tại   Hoa   Kỳ   cho   tới   khi   hết   dịch   từ   hai   tháng   trước   tại   
Arlington,   Texas,   USA,   nhóm   y   tế   chúng   tôi   đã   chữa   trị   cho   khoảng   3.000   ca   bệnh   
Covid,   hoàn   toàn   tại   nhà.   Lúc   khởi   đầu   thì   chữa   bằng   những   loại   “thuốc   bổ”   
(supplements)   như   Quercetin   500mg   hai   lần/ngày,   Zinc   50   mg/ngày,   NAC   600mg   hai   
lần/ngày,   Vitamin   D   5.000   units   /   ngày,   và   Dầu   Cá   1200   mg   hai   lần   /   ngày...   cũng   có   
khá   hiệu   quả,   nhưng   vào   khoảng   cuối   tháng   10   năm   2020,   biến   thể   Alpha   lây   lan   
mạnh   hơn,   cho   nên   chúng   tôi   kèm   theo   thêm   thuốc   Ivermectin   0,2   mg/kg   ngày   đầu   
thôi,   nhưng   lập   lại   liều   thuốc   này   sau   3-4   ngày   nếu   không   đỡ   nhiều.     
  

Với   biến   thể   Delta   như   bây   giờ   thì   nên   tăng   liều   thuốc   Ivermectin   lên   thành   0,3   mg   
/kg   trong   ngày   đầu   tiên,   và   lập   lại   lần   nữa   trong   ngày   thứ   3,   song   song   với   5   loại   
thuốc   bổ   nêu   trên   để   tăng   phần   hiệu   nghiệm.    Có   một   số   bệnh   nhân   trên   80   tuổi   mà   
đã   được   chữa   bằng   phác   đồ   (regimen)   này   thì   đã   được   khỏi   bệnh   trong   vòng   7   ngày.   
Bêṇh   nhân   dưới   60   tuổi   thường   là   khỏi   bệnh   Covid   sau   4-7   ngày.   Bác   sĩ   riêng   của   họ   
quá   ngạc   nhiên,   và   còn   nói   là   ắt   hẳn   không   phải   là   Covid,   vì   khỏi   bệnh   quá   nhanh   !!!   
Những   bệnh   nhân   được   chữa   trị   với   phác   đồ   (regimen)   nêu   trên   thường   được   khỏi   
nhanh   chóng   và   hoàn   toàn   không   có   biến   chứng   lâu   dài   như   những   bệnh   nhân   không   
được   chữa   bằng   những   thuốc   trên.     
  

Những   người   tiếp   xúc   cận   kề   với   bệnh   nhân   Covid   cũng   được   phòng   ngừa   bằng   
thuốc   Ivermectin,   với   liều   thuốc   là   0,3   mg   /kg   trong   ngày   đầu   tiên,   và   lập   lại   lần   nữa   
trong   ngày   thứ   7,   và   sẽ   giữ   công   hiệu   cho   cả   tháng.   Tháng   sau   lập   lại   quy   chế   này   
nếu   cần   thiết.      
  

Tài   liệu   với   link   sau   đây   phân   tích   về   15   cuộc   khảo   nghiệm   lâm   sàng   (Clinical   
studies)về   thuốc   Ivermectin   với   2400   bệnh   nhân   cho   biết    tỷ   lệ   tử   vong   trong   số   bệnh   

1



nhân   nằm   nhà   thương   đã   giảm   từ   7,8%   xuống   tới   2,3%   cho   nhóm   được   chữa   bằng   
thuốc   này.    Nếu   chữa   ngay   từ   khi   triệu   chứng   mới   khởi   đầu,   và   song   song   với   5   loại   
“thuốc   bổ”   nêu   trên   theo   phác   đồ   của   chúng   tôi,   thì   còn   thêm   hiệu   nghiệm   nữa.    Rất   
quan   trọng   nứa   là   cho   thuốc   giảm   đau   và   thuốc   trị   ho   mạnh   như   thuốc   hydrocodone   
5   mg,   hoặc   codeine   30   mg   cho   bệnh   nhân   được   ngủ   và   nghỉ   ngơi   đủ,   và   thuốc   trị   nôn   
mửa   như   thuốc   ondansetron   8   mg.     Kèm   thêm   thuốc   kháng   sinh   (trụ   sinh)   nếu   có   
nghi   vấn   là   bệnh   nhân   bị   nhiễm   thêm   với   vi-trùng   (bacterial   infection).     
  

Xin   xem   trang   8   cuả   :   
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/06/Ivermectin_for_Preve 
ntion_and_Treatment_of.98040.pdf     
  

Mong   các   bạn   sẽ   báo   cáo   thông   báo   này   của   tôi   cho   các   bác   sĩ   để   chóng   dẹp   được   
dịch   tại   VN   nhé   !!!     

Trân   Trọng,     
BS   Roger   Pham,   M.D.   Arlington,   Texas,   USA.   
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