
Các trường hợp tái phát COVID-19 

Mặc dù dữ liệu phục hồi COVID-19 là sơ bộ, một số mẫu đang xuất 

hiện có thể hữu ích cho các bác sĩ lâm sàng.  Nhiễm trùng tái phát 

không có khả năng đại diện cho một phản ứng miễn dịch bị suy 

giảm hoặc kháng thuốc, vì vậy chúng không có khả năng biểu hiện 

một kết quả lâm sàng xấu. Tuy nhiên, bệnh nhân nên được cho là 

có khả năng lây nhiễm và trải qua đợt kháng sinh thứ hai.  Một số 

bác sĩ đã khuyến nghị một liệu trình điều trị ban đầu dài hơn cho 

COVID-19, có thể giúp ngăn chặn sự tái phát và cũng có thể tiết 

kiệm chi phí. 

Paxlovid tái phát 

Mặc dù được sử dụng rộng rãi, thực tế là một số người đã trải qua 

sự tái phát không có gì đáng ngạc nhiên.  Điều này là do nhiều 

bệnh nhân đã gặp phải các triệu chứng tương tự một vài tuần sau 

khi dùng Paxlovid. Mặc dù sự tái phát của các triệu chứng là rất 

hiếm, một số người vẫn tiếp tục bị các biến chứng dẫn đến.  Trong 

một số trường hợp, tình trạng nhiễm trùng tái phát nghiêm trọng 

đến mức bệnh nhân phải được cách ly và sử dụng khẩu trang.  Tuy 

nhiên, còn rất nhiều ẩn số xoay quanh vấn đề này. Nghiên cứu sâu 

hơn về các trường hợp bật lại Paxlovid là cần thiết.  

CDC không theo dõi các trường hợp hồi phục của Paxlovid.  Tuy 

nhiên, nó đưa ra một lời khuyên làm rõ rằng thuốc chỉ nên được sử 

dụng cho những bệnh nhân đang ở giai đoạn  đầu của nhiễm 

COVID-19. Nó cũng khuyến cáo rằng những người trải qua sự 

phục hồi trở lại nên cách ly trong năm ngày.  Thật không may, 

không có nghiên cứu đáng tin cậy nào để đo lường số người thực 

sự trải qua sự tái phát sau khi dùng Paxlovid. 

Trong khi các trường hợp tái phát là rất hiếm, điều đó không có 

nghĩa là Paxlovid không hiệu quả.  Theo một nghiên cứu được công 

bố trên Tạp chí Bệnh Truyền nhiễm Lâm sàng vào ngày 20 tháng 6, 

nguy cơ bùng phát trở lại ở những bệnh nhân dùng Paxlovid là rất 

thấp. Phần lớn những bệnh nhân này thuyên giảm sau một vài 



ngày, và những người đã trải qua sự tái phát chỉ có một trường 

hợp nhiễm COVID-19 nhẹ. 

FDA đã biết về các báo cáo phục hồi nhưng đang tập trung vào dữ 

liệu từ các thử nghiệm lâm sàng để hỗ trợ tính an toàn của 

thuốc. Mặc dù Paxlovid đã được chấp thuận sử dụng cho bệnh 

nhân COVID, nhưng nó vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong giới 

y khoa. Mặc dù thiếu bằng chứng, các bác sĩ vẫn khuyến nghị sử 

dụng loại thuốc này. Mặc dù FDA đã không trả lời yêu cầu của 

chúng tôi về dữ liệu bổ sung về tính an toàn của thuốc, nhưng cơ 

quan này vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng Paxlovid là an toàn.  

Mặc dù một số bác sĩ thận trọng hơn trong việc kê đơn Paxlovid, 

một số khuyến khích bệnh nhân lớn tuổi mắc nhiều bệnh đi kèm 

nên dùng thuốc. Tuy nhiên, các trường hợp ranh giới không dễ 

điều trị. Vì thuốc có thể gây tái phát ở những bệnh nhân khác 

nhau, các bác sĩ được khuyến khích theo dõi tình trạng bệnh chặt 

chẽ. Ngoài sự tái phát của paxlovid, FDA đã phê duyệt thuốc cho 

mục đích này. Tuy nhiên, thuốc không nên được kê đơn cho trẻ 

em, những người cần được kiểm tra các bệnh lý khác.  

Các triệu chứng nhẹ hơn 

Nếu bạn có các triệu chứng của COVID-19, có thể đã đến lúc bắt 

đầu điều trị bằng kháng sinh. Các quan chức y tế công cộng ở Quận 

San Luis Obispo, California, đang báo cáo số ca nhiễm lại COVID-

19 tăng nhẹ. Những trường hợp này có thể là kết quả của Paxlovid, 

một loại thuốc kháng vi-rút theo toa nên được dùng trong vòng năm 

ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.  Nếu bạn có nguy 

cơ cao bị nhiễm vi-rút, Paxlovid là một lựa chọn điều trị tốt.  Nó cũng 

có thể ngăn ngừa các biến chứng nặng như viêm phổi.  

Mặc dù các trường hợp bùng phát trở lại của COVID -19 là rất 

hiếm, CDC đã đưa ra một khuyến cáo lưu ý rằng mọi người không 

nên lây lan vi-rút cho người khác. CDC đề nghị cách ly tối thiểu 

năm ngày đối với căn bệnh này.  Bệnh nhân có thể được xuất viện 

sau 24 giờ, nếu xét nghiệm âm tính.  Bệnh nhân cũng nên đeo mặt 



nạ trong mười ngày tiếp theo.  Những người đã tiếp xúc với COVID-

19 nên thận trọng và cách ly ít nhất 10 ngày. 

Trong nghiên cứu Covid-19, bốn nhân viên y tế đã trải qua đợt bệnh 

COVID-19 đầu tiên. Tuổi trung bình của họ là 32,5 tuổi, và ba trong 

số họ đã hồi phục. Ba trong số bốn người quay lại công việc của họ 

trong một đơn vị COVID, trong khi một người  bị phơi nhiễm lại virus 

tại nhà. Các triệu chứng dai dẳng phổ biến nhất là nhức đầu, mệt 

mỏi và khó thở. Những bệnh nhân bị nhẹ không cần điều trị COVID 

nữa và tất cả đều bình phục mà không cần can thiệp y tế thêm.  

Biến thể delta của COVID-19 có các triệu chứng tương tự như 

virus ban đầu, nhưng nó phổ biến hơn ở những người trẻ tuổi và 

phát triển nhanh hơn trong hệ hô hấp.  Các trường hợp tái phát của 

biến thể Delta COVID-19 nhẹ hơn, nhưng chúng vẫn liên quan đến 

mất khứu giác đáng kể và các triệu chứng khác của cảm lạnh 

thông thường. Hầu hết những người gặp phải các triệu chứng này 

sẽ không được tiêm phòng đầy đủ và sẽ được coi như một trường 

hợp tái phát Covid-19. 

Những lựa chọn điều trị 

Các lựa chọn điều trị cho các trường hợp bùng phát COVID -19 

khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm 

trùng. Các triệu chứng tái phát hoặc xét nghiệm vi rút dương tính 

mới sau lần lây nhiễm ban đầu được coi là trường hợp bùng phát 

trở lại COVID-19. Trong những trường hợp này, bệnh nhân nên 

tuân theo các khuyến nghị của CDC về cách ly và nên cách ly ít 

nhất năm ngày. Tuy nhiên, hướng dẫn của CDC cho phép bệnh 

nhân xuất viện sau năm ngày nếu hết sốt và họ có thể tiếp tục đeo 

khẩu trang. 

Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ đã khuyến cáo các bác sĩ tránh kê 

đơn COVID-19 để sử dụng ngoài nhãn mà không có bằng chứng 

khoa học đáng kể. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã 

đưa ra lời khuyên sức khỏe liên quan đến sự tái phát của COVID-19, 

nhưng FDA đã không trả lời các yêu cầu bình luận.  Nhưng FDA đã 



không trả lời yêu cầu bình luận của CDC liên quan đến các đơn 

thuốc Paxlovid. Điều quan trọng là các bác sĩ phải hiểu cách hoạt 

động của COVID-19 và các lựa chọn điều trị có sẵn cho họ.  

Nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã kêu gọi nghiên cứu tốt 

hơn về sự tái phát. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể gây 

tử vong hoặc nhập viện. Các chuyên gia đã kêu gọi chính phủ 

nghiên cứu tình trạng này. Điều quan trọng là phải hiểu nguyên 

nhân của sự tái phát và ngăn chặn nó trong các trường hợp sau 

này. CDC đã đưa ra lời khuyên sức khỏe về COVID-19 sau khi một 

nghiên cứu cho thấy phần lớn bệnh nhân có các triệu chứng sau 

khi ngừng điều trị bằng Paxlovid.  

Một lời khuyên về sức khỏe được xuất bản bởi Trung tâm Kiểm 

soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã phác thảo các phương pháp 

điều trị tiềm năng cho sự phục hồi của COVID-19. Lời khuyên nêu 

bật những nguy cơ tiềm ẩn của căn bệnh này và tỷ lệ COVID -19 

bùng phát trở lại trong các quần thể trong thế giới thực.  Nó làm nổi 

bật bản chất độc đáo của sự phục hồi Paxlovid và đề xuất các lựa 

chọn phòng ngừa và điều trị. Bất chấp những lo ngại này, vẫn có 

vô số lựa chọn cho bệnh nhân. Chúng bao gồm việc sử dụng thuốc 

kháng vi-rút đường uống và thuốc ức chế miễn dịch.  

Quá trình lây truyền 

Các chuyên gia không đồng ý về thời điểm tốt nhất để dỡ bỏ các 

hạn chế đối với tiêm chủng COVID-19. Một số người nói rằng bây 

giờ là thời điểm thích hợp. Những người khác nói rằng chính sách 

hạn chế hiện tại là quá hạn chế.  Các giáo sư tại Trường Harvard 

Chan và Trường Y Harvard đang kêu gọi thận trọng.  Ví dụ, có quá 

ít dữ liệu về việc lây truyền trường hợp COVID -19 từ bệnh viện này 

sang bệnh viện khác và họ không hiểu vai trò của công việc trong 

việc lây lan dịch bệnh. Nhưng Tiến sĩ Kissler, trợ giảng về miễn 

dịch học và các bệnh truyền nhiễm tại Harvard, tin rằng đã quá 

muộn để ngăn chặn dịch bệnh này.  



Có thể ngăn ngừa lây truyền các trường hợp COVID-19 bùng phát 

trở lại bằng cách theo dõi bệnh nhân cẩn thận và cách ly lại.  CDC 

đưa ra hướng dẫn cho những tình huống này.  Nên cách ly ít nhất 

năm ngày. Sau 5 ngày, một người có thể kết thúc quá trình tái cách 

ly, nhưng nên đeo khẩu trang trong 10 ngày đầy đủ.  Ngoài ra, CDC 

khuyến cáo nên đeo khẩu trang trong 10 ngày sau khi nhiễm bệnh.  

Mặc dù các trường hợp COVID-19 mắc phải tại bệnh viện là rất 

hiếm, nhưng tỷ lệ các trường hợp nhiễm trùng này tăng và giảm 

trong cộng đồng xung quanh. CDC đã ban hành một cảnh báo sức 

khỏe cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các sở y 

tế công cộng để cảnh báo về nguy cơ gia tăng.  Bởi vì bệnh viện 

không phải là một hòn đảo, những người bị nhiễm trùng không 

được điều trị có thể dễ dàng lây nhiễm cho những bệnh nhân nhập 

viện. Một nghiên cứu mới cho thấy nhiễm COVID-19 mắc phải ở 

bệnh viện không phải là bệnh đặc hữu ở hầu hết các khu vực.  

Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn lạc quan một cách thận trọng về 

diễn biến của dịch bệnh. Quá trình chuyển đổi từ đại dịch sang đặc 

hữu sẽ chậm, và vi rút COVID-19 sẽ dễ bùng phát theo mùa ở một 

số vùng nhất định. Tuy nhiên, không có cách nào để biết chính xác 

khi nào sự gia tăng của Hoa Kỳ sẽ xảy  ra hoặc nó sẽ ảnh hưởng 

đến khu vực như thế nào. Các chuyên gia dự đoán rằng nhiễm 

COVID-19 sẽ trở thành một loại virus đặc hữu vào cuối mùa hè, 

nhưng nó phụ thuộc vào việc phân phối vắc-xin và số lượng người 

tiếp xúc. 

Mặc dù có thể còn sớm để xác định liệu vi-rút có lây lan hay không, 

nhưng vẫn có thể có sự gia tăng số ca mắc bệnh trong mùa đông 

này. Sự lây lan của COVID-19 có liên quan đến chu kỳ theo mùa, 

vì vậy một đợt bùng phát theo mùa có thể xảy ra ở Mỹ vào mùa 

đông năm nay. Mọi người nên đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông 

người. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng một "đợt tăng đột biến" 

sẽ xảy ra vào mùa đông này vì các biến thể Delta và Omicron của 

coronavirus đang lây lan cùng với biến thể Delta.  


