
Chính người dân phải nai lưng ra trả 

Robert Gehrke là một nhà báo hàng đầu của tờ Salt Lake Tribune. Bài báo sau này (Not only 

did Utah buy unproven meds to treat coronavirus; it paid way, way too much for it) xuất hiện 

trên tờ báo này ngày 26-4. Với sự cộng tác nhanh chóng của Google Translation, Chúng tôi 

chọn dịch để cống hiến độc giả trong cộng đồng người Việt.  

Hợp đồng của tiểu bang Utah mua một loạt các loại thuốc chống sốt rét mà những người ủng hộ 

loại thuốc này tán tụng là thuốc đặc trị COVID-19 đúng là thảm họa trong hầu hết mọi cách ta có 

thể tưởng tượng được.Hiện vẫn chưa có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy loại thuốc này 

giúp điều trị virus, đúng như các chuyên gia đã nói từ đầu. 

 Sau khi một nghiên cứu của Cục Cựu chiến binh xác quyết  không có lợi ích gì từ thuốc 

này, và thực sự, chỉ có những tai hại có thể có, Viện Y tế Quốc gia và Cục Quản lý Thực phẩm 

và Dược phẩm đã cảnh báo không được sử dụng thuốc này bên ngoài bệnh viện. 

Và người dân nộp thuế ở Utah nay chính là người sở hữu đáng tự hào của 800.000 đô la những 

viên thuốc vô dụng này. Vâng, tương tự như thế. Dược phòng Meds In Motion vẫn chưa giao 

hàng, gần một tháng sau khi hợp đồng được ký kết. 

Hơn nữa, như tôi đã phát hiện hôm thứ sáu 24-4, tiểu bang Utah đã trả nhiều quá mức cho các 

thuốc này không tưởng được. Nhiều quá mức là chứng nào? 

$800.000 của người dân nhằm mua 20.000 bao, mỗi bao có bảy viên thuốc. Có nghĩa là giá $ 40 

mỗi bao, hoặc xấp xỉ $5.75 một viên. 

Để hiểu giá hydroxychloroquine thường là bao nhiêu, tôi đã liên hệ với Erin Fox, giám đốc dược 

cao cấp của Đại học Y tế Utah. Bà cho biết 200 mg hydroxychloroquine (Plaquenil) có giá 90 xu 

mỗi viên. Các loai thuốc bán phổ thông có giá bệnh viện từ 10 đến 50 xu mỗi viên. 

Vậy tại sao tiểu bang phải trả $5,75 một viên? Bà Fox nói: “Tôi không thể nói gì về điều này”.  

Trang mạng GoodRx, điều hành giá của  nhiều loại thuốc, liệt kê giá bán lẻ trung bình cho 60 

viên thuốc là 177 đô la - 2,95 đô la mỗi viên - nhưng giá chiết khấu thấp đến 15 đô la tại một số 

hiệu thuốc - 25 xu một viên bán lẻ. Intermountain Healthcare cho giá khoảng 20 đô la. 

Thuốc mà Meds in Motion đã hứa không hẳn là như thế. Thuốc có liều cao hơn và kết 

hợp với kẽm, vì vậy tôi đã hỏi một dược sĩ khác - người yêu cầu không được nêu tên - để tính 

toán những bao thuốc này   phí tổn thế nào. Dược sĩ này ước tính khoảng 6 đô la mỗi bao, tương 

đương 85 xu mỗi viên. 

Không phải $ 40. 

Nhưng khoan, phải chăng đây là do khủng hoảng và thiếu hụt? Không hẳn thế. 

Mặc dù đã có báo cáo về tình trạng thiếu thuốc trên toàn quốc, điều đó không hề xảy ra 

cho Utah. 

Fox, giám đốc dược phẩm của U., cho biết hệ thống y tế đã quyết định sớm sủa sẽ dành 

ưu tiên cho bệnh nhân ban đỏ (lupus) và viêm thấp khớp và không giải quyết các toa thuốc mới 

mà các bác sĩ đã cho để có sẵn  trong trường hợp bùng phát COVID-19. 

Bà nói “Thực sự chúng tôi chẳng có vấn đề thiếu hụt. Chúng tôi đã có đủ thuốc cho 

bệnh nhân mãn tính”.  

Chúng ta cũng thấy điều tương tự nơi hệ thống của Intermountain Health Care, nơi có 

nguồn cung đầy đủ và không có vấn đề gì khi cần thêm, người phát ngôn Daron Cowley nói. 

Đại học Utah đang tiến hành thử nghiệm thuốc, kết hợp với Intermountain và điều hành 

cung ứng cho nhiều bệnh nhân COVID-19, bà Fox nói. 



Có hai vấn đề nữa đối với hợp đồng của tiểu bang: Mặc dù Meds In Motion có thể giải 

quyết những toa thuốc riêng lẻ cho thuốc này, xem chừng họ không được cấp phép phân phối 

thuốc hợp pháp cho các nhà thuốc khác, như tiểu bang đã dự kiến. 

Thứ hai, kết hợp các loại thuốc sốt rét với kẽm - nếu điều đó thực sự đã xảy ra - có nghĩa 

là loại thuốc này về cơ bản không thể sử dụng cho bệnh nhân ban đỏ hoặc viêm khớp. 

Hôm thứ sáu, Thống đốc Gary Herbert cho biết hợp đồng ban đầu đã có mà “tôi không 

hay biết”, và ông đã ra lệnh xem lại nó xảy ra như thế nào, tại sao nó lại xảy ra, và tiểu bang  đã 

trả bao nhiêu. Ông cũng cho biết tiểu bang sẽ không chi thêm cho thuốc này. 

“Tôi có một số thắc mắc về diễn tiến của việc này, tính minh bạch chẳng hạn. Hiện nay, 

toàn bộ vấn đề đang được biện lý của chúng tôi xem xét,” ông Herbert nói. 

 Thống đốc không phải là người duy nhất cần mở cuộc điều tra. Luật Utah cấm việc tùy 

tiện tăng giá trong trường hợp khẩn cấp, ngăn cấm tăng giá hơn 10%. Trong trường hợp này, có 

vẻ như giá hàng đã  tăng hơn 600%. 

Hơn nữa, Meds In Motion có thể thừa nhận hợp đồng đã được thực hiện không ngay 

thẳng, họ không có hàng và có lẽ không bao giờ có thể giao hàng theo những gì họ đã hứa, cho 

nên phải đồng ý trả lại tiền cho người nộp thuế. 

Trong một bối cảnh lớn hơn, toàn bộ phương pháp chữa trị bằng hydroxychloroquine đã 

trở thành một thất bại kể từ khi bắt đầu. Nó lan truyền nhanh hơn trên các phương tiện truyền 

thông xã hội so với coronavirus, thao túng Fox News và chắc chắn trở thành đề tài ưa thích của 

Tổng thống Donald Trump. 

Và đó chính là nơi mà các chiến tuyến đã được xác định. Chuyên môn và khoa học - hoặc 

không có chuyên môn và khoa học - không còn là vấn đề nữa. 

Tại Utah, các chính trị gia quyền lực như Chủ tịch Thượng viện Stuart Adams đã dồn sức 

ủng hộ loại thuốc chưa được minh chứng này. minh. Các bác sĩ vô trách nhiệm cho biết những 

bệnh nhân đã dùng thuốc này là những người giống như “Lazarus”, trở về từ cõi chết. Bất cứ ai 

đặt câu hỏi về hiệu quả của thuốc đều bị qui tội thù ghét Trump, ngay cả khi điều đó không đúng. 

Với một căn bệnh quái ác cướp đi hàng ngàn mạng sống, tất cả chúng ta đều muốn đi tìm 

một phương thuốc có hiệu quả, nhưng trước tiên chúng ta cần có bằng chứng thực sự. Thật 

không may, đơn giản là hiện nay chúng ta không làm sao có chỗ để thảo luận một cách hợp lý đó 

cho nên chúng tôi được bán hy vọng - đó là một điều mạnh mẽ. 

Nhưng khi bạn kết hợp hy vọng với sự cường điệu và tham lam, nó có thể độc hại và 

người nộp thuế ở Utah cuối cùng có thể sẽ phải chi trả cho việc này. 

Phụ chú: Ảnh chụp hồ sơ này ngày thứ hai, 6-4-2020, cho thấy thỏa thuận về  thuốc 

hydroxychloroquine ở Las Vegas. Ít nhất 13 tiểu bang đã có tổng cộng hơn 10 triệu liều thuốc sốt 

rét để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bất chấp cảnh báo từ các bác sĩ là phải có thêm nhiều 

xét nghiệm trước khi loại thuốc này (mà Tổng thống Trump từng quảng bá mạnh mẽ) cần được 

sử dụng để giúp những người mắc bệnh coronavirus.  

Từ người dịch: Trong thời chiến, chúng ta đều biết sự nghiêm cấm tích trữ đầu cơ cùng 

bán giá chợ đen các mặt hàng thiết yếu. Nhưng nghiêm trọng nhất là lợi dụng sự tuyệt vọng của 

người dân đang bị khủng hoảng mà quảng bá, rao bán những mặt hàng “quốc cấm”, nguy hại cho 

người dân- cho dù sự quảng bá này là vì lợi nhuận (trong hầu hết các trường hợp) hay “vô tình” 

(như nói chuyện dùng thuốc khử trùng uống hay chích vào người để giết coronavirus). Nhất là 

trong trường hợp lạm dụng quyền lực chính trị để bán thuốc dạo. Cuộc điều tra của Utah hiện 

nay có thể nào đi tới cùng, lên tận đỉnh hay chăng? (HNN). 


