Thuốc chủng ngừa
COVID-19 An Toàn Ra Sao
An toàn là ưu tiên hàng đầu khi bào chế bất cứ loại thuốc chủng ngừa mới nào. Thuốc chủng
ngừa COVID-19 cũng vậy. Sau đây là một số thắc mắc thông thường về mức an toàn của những
loại thuốc chủng mới này.
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Nếu đang được chữa trị y tế khác
thì chủng ngừa COVID-19 có an
toàn không?
CÓ, tuyệt đối. Phần lớn các chuyên gia đồng ý
rằng chủng ngừa COVID-19 an toàn nếu quý vị
đang được một số chữa trị y tế khác (thí dụ như
chữa trị ung thư). Thật vậy, việc quý vị chủng
ngừa sẽ quan trọng hơn so với người không bị
tình trạng tiềm ẩn, vì một số tình trạng sẽ làm
quý vị có nguy cơ bị các triệu chứng COVID
nghiêm trọng hơn. Nếu quý vị có lo lắng, thì bàn
thảo với bác sĩ.

RNA đưa tin là gì, trong thuốc chủng
ngừa Pfizer và Moderna có gì?
RNA đưa tin —messenger RNA hay “mRNA”—là
một mẫu nhỏ chất liệu di truyền giống như cẩm
nang hướng dẫn cho tế bào trong cơ thể. Nó
hướng dẫn cho tế bào cách tạo ra protein cũng
được tìm thấy trong siêu vi corona và rồi cơ thể
sẽ học cách chống lại nó. Sau khi cơ thể bắt đầu
đáp ứng miễn dịch thì mRNA sẽ bị phá vỡ và
thanh thải.
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Có thật là thuốc chủng ảnh hưởng
đến DNA không?
KHÔNG. Các thuốc chủng ngừa COVID-19
không làm thay đổi hay tương tác với DNA theo
bất cứ cách nào. Thuốc chủng ngừa hoạt động
bằng cách hướng dẫn cho cơ thể cách chống lại
siêu vi corona. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì
đến DNA.

Lợi ích của việc chủng ngừa
COVID-19 có cao hơn rủi ro không?
CÓ, lợi ích cao hơn nhiều so với rủi ro. Thuốc
chủng ngừa COVID-19 ngăn ngừa nhiễm siêu vi
corona rất hữu hiệu. Điều này có nghĩa là gần
như mọi người được chủng ngừa đều không bị
COVID-19. Điều tuyệt vời hơn đó là thuốc chủng
chỉ có những phản ứng phụ nhẹ như đau nhức
cánh tay, đau cơ, nhức đầu, mệt mõi, và hơi sốt.
Tất cả những điều này có nghĩa là quý vị sẽ có
nguy cơ nhiều hơn nếu không chủng ngừa.

Những người nghiên cứu đã nghiên cứu mRNA
trong nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nó
được sử dụng trong thuốc chủng đã được giấy
phép của Ủy Ban Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ
(Food and Drug Administration, hay FDA). Đây
là một bước đột phá khoa học lớn có thể giúp
chúng ta tạo ra nhiều loại thuốc chủng mới
trong tương lai.
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Tôi có thể được thuốc chủng sau khi
đã bị COVID không?
CÓ. Thực tế, chúng tôi khuyến cáo mọi người
nên chủng ngừa ngay cả khi họ đã bị COVID-19.
Đó là vì vẫn có nhiều thắc mắc chưa giải đáp về
COVID-19, bao gồm con người sẽ được bảo vệ
khỏi bị tái phát trong bao lâu sau khi khỏi bệnh.

Còn những người có hệ miễn
dịch bị tổn hại hay người bị bệnh
tự miễn dịch thì sao? Họ có nên
chủng ngừa không?

CÓ. Nguy cơ của thuốc chủng đối với những
người này không khác hơn nguy cơ đối với
những người khác. Thực tế, thỉnh thoảng những
người có hệ miễn dịch yếu hơn sẽ bị phản ứng
phụ ít hơn từ thuốc chủng. Nếu quý vị có thắc
mắc, hãy bàn thảo với bác sĩ của mình.

Tôi có nên chủng ngừa nếu bị dị
ứng không?
Câu trả lời trong phần lớn trường hợp là CÓ.
Nếu quý vị bị dị ứng với một số loại thuốc, thức
ăn, hay yếu tố môi trường thì chủng ngừa an
toàn cho quý vị. Nếu có tiểu sử dị ứng nghiêm
trong với một loại thuốc chủng hay loại thuốc
chích khác thì quý vị cũng không sao khi được
chủng ngừa COVID nhưng nên hỏi bác sĩ trước.
Tại phần lớn các điểm chủng ngừa, mọi người
đều được yêu cầu ở lại trong ít nhất 15 phút sau
khi chủng ngừa để bảo đảm không bị dị ứng.
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