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

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

