
HỌP BÁO 18.03.2021 VỀ VẮC-XIN ASTRAZENECCA 
 

 EMA (Det europeiske legemiddeltilsynet, dịch đại khái là cơ quan duyêt thuốc của EU) cho 
biết vắc-xin AstraZenecca an toàn xử dụng & lợi điểm của AstraZenecca rất cao so với xác 
suất bị triệu chứng. Đồng thời EMA cho biết sẽ ghi thêm khuyến cáo về phản ứng máu đông 
trong phần thông tin về vắc-xin này. 
 

 Cần nói thêm là trong thời điểm này, EMA chưa đọc bảng báo cáo của FHI (Na Uy) 
https://www.nrk.no/.../skjebnedag-for-astrazeneca... 
 
_________________ 
 

 FHI quyết định tiếp tục NGƯNG sử dụng AstraZenecca để có thời gian tìm hiểu thêm. Ít 
nhất là thêm một tuần nữa. 
 

 Đồng thời FHI cũng khuyến cáo: Những ai đã chích mũi đầu tiên rồi, nên theo dõi những 
phản ứng của mình, ví dụ như có vết bầm trên da (blåmerker), thì phải báo cáo ngay! 
 
Những thông tin khác chúng ta cũng phải tham khảo để khỏi hoan mang: 
 

 1. Anh quốc đã tiêm AstraZenecca cho cả triệu người dân, nhưng chưa có 1 ca nào về chứng 
máu đóng cục. Vì thế câu hỏi được đặc ra là có phải mớ thưốc (leveransen) Na Uy và vài quốc gia 
khác nhận được có vấn đề gì đó 
 

 2. Tổng cộng ở Na Uy, đã có hơn 120.000 người đã được chích mũi đầu của AstraZenecca. 
 

 3. Ở Na Uy đã có 5 trường hợp bị phản ứng phụ trầm trọng từ AstraZenecca: kết hợp giữa máu 
đông cục, chảy máu và số lượng tiểu cầu thấp. 2 trong 5 người này đã qua đời. 
 

 4. Các bác sị & professor chuyên các phần khác nhau trong ngành y, đã nghiên cứu chung. Họ 
có cùng hai quan điểm: 

• Có thể có sự liên quan giữa AstraZenecca & triệu chứng đông máu – vì thế nên cần thêm 1 tuần 
nữa để kiểm trac ho chắc. 

• Những tình trạng phản ứng là do hệ thống đề kháng trong cơ thể chúng ta tạo ra để bảo vệ cơ thể 
(pasienten får ein kraftig imunrespons av vaksinen) 
 

5. Nếu nhìn về thuốc ngừa thai (P-piller) thì xác suất bị máu cục cao hơn AstraZenecca rất nhiều. 
Tuy nhiên, điều khác biệt là biến chứng máu cục do P-piller đưa đến, không có tính cách trầm 
trọng như triệu chứng máu cục do AstraZenecca đưa đến 
 
6. Với câu hỏi: Khi đã chích mũi đầu với AstraZenecca, thì có thể chích mũi thứ hai với vắc-xin 
khác được không? Tạm thời chính phủ, FHO cho biết cần phải tìm hiểu thêm mới có thể trả lời 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Furix%2Fskjebnedag-for-astrazeneca-vaksinen-1.15422468%3Ffbclid%3DIwAR16FP0kpbCutj1azts1JbTmpIwEA93qH1ebsa5dYukUryfAhll7tQOHOrY&h=AT2hyILeD4dKb2audCeI44BfT2yz8-npus9swrqUlWVsZpTZM-f_zX6nyRVAmC4dnJtNVv1xwEHIyuGsNKsCBF9xpF2957MUkZSg867Fv_FPdmaMU0zYUofFfUkkew2lrt3B&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3d92MJ8iGkCuWihap0Hw7vgbIi-m9XEkYnV8_jgFPUPvVzz_oUZVFs4X91mRd2ti7lXVLcqSzyM0Zl_Pzp1frg73RSzux3dmfOR9ui2RJf5kBJbCAYTkS4Xk1xUY0mxNPg31xfZoXScSNEj5Juhr0czbZXVwVR2ZY


được. 
 
https://www.nrk.no/.../ema-gav-astrazeneca-gront-lys-_-no... 
 

https://www.nrk.no/norge/ema-gav-astrazeneca-gront-lys-_-no-kjem-noreg-med-sitt-svar-1.15423349?fbclid=IwAR0WxekLqYWuacXLAvzK-JucR8cKGV8DtUpqjPLc8QCa5rXVskxpbsbsFGo
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