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Nội dung:

• Giới thiệu các loại vác xin phòng covid – 19 đang sử
dụng trên thế giới và việt nam :

+ Tên vaccine , công nghệ chế tạo , hãng chế tạo

+ Hiện thế giới và Việt Nam  có bao nhiêu loại vaccine 
đang nghiên cứu chế tạo công nghệ chế tạo

+ Hệ thống dây truyền lạnh bảo quản , chỉ định , chống
chỉ định , phản ứng phụ thường gặp cách xử trí khi tiêm
vaccine covid -19 

• Hướng dẫn thực hành tiêm chủng tiêm chủng
vaccine Astrazenaca tại việt nam
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GIỚI THIỆU

Việc TC vắc xin phòng COVID-19 sẽ được tổ chức

dưới hình thức CD với số lượng lớn,đây là VX mới nên

CBYT tham gia CD cần Được TH HD trước khi triển khai để

đảm bảo an toàn TC và xử trí kịp thời P Ư sau tiêm .

Trên cơ sở các qui định về TC đã được ban hành và HD
của WHO về sử dụng vắcxin phòng COVID -19.Dự án
TCMR XD SỔ TAY “Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19 (Vắc xin AstraZeneca)”.
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PHẦN I: THÔNG TIN VỀ VẮC XIN COVID-19 

ASTRAZENECA

11. Giới thiệu về vắc xin COVID-19 AstraZeneca

Vắc xin COVID-19 AstraZeneca là vắc xinn verter
tái tổ hợp phòng bệnh do SARS-CoV2 (COVID-
19).Thành phần VX Được sản xuất từ Adeno virus có
chứa gen tổng hợp protein của vi rút SARS-CoV2.

Vắc xin AstraZeneca của hãng AstraZeneca được
nghiên Cứu và phát triển bởi ĐH Oxford và được
WHO thông qua chấp thuận sử dụng VX trong
trường hợp khẩn cấp vào ngày 15/2/2021
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1.1.Cơ chế sinh MD của vaccine Covid-19

• Miễn dịch thụ động

• Miễn dịch thụ động chống Covid-19 có thể đạt
được nhờ huyết thanh từ bệnh nhân đã hồi phục
sau khi nhiễm virus Sars-Cov-2, huyết thanh này
chứa lượng lớn kháng thể miễn dịch, từ Globulin
siêu miễn dịch – chẳng hạn như globulin miễn
dịch với cytomegalovirus (CMVIG) được thu
thập từ nhiều người hiến khác nhau hoặc với
kháng thể trung hòa đơn dòng.
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• Miễn dịch chủ động

• Hiện nay, có đến hơn 100 loại vắc xin Covid-19
đang ở các giai đoạn phát triển tiền lâm sàng. Các
loại vắc xin tác động theo những cơ chế khác
nhau để tạo ra MD, nhưng với tất cả các loại VX
Covid-19 đều có cơ chế chung là ngoài việc tạo ra
kháng thể chống lại virus, VX còn có thể tạo ra tế
bào lympho T và lympho B ghi nhớ để chiến đấu
với tác nhân gây bệnh, chống lại chúng nếu bị tấn
công trong tương lai.

• Cho đến hiện tại, các chuyên gia vẫn đang tìm
hiểu xem thời gian mà các tế bào ghi nhớ này bảo
vệ cơ thể khỏi virus Sars-Cov-2 là bao lâu.

4/25/2021 BS CK2 PHẠM THANH VÂN 8



• Đối với Vaccine AstraZeneca, cơ thể phát triển

khả năng MD, phòng tác nhân gây bệnh virus

SARS-CoV-2. Những loại vắc xin khác nhau

sẽ có những tác động khác nhau để cơ thể đáp

ứng MD, tuy nhiên có một điểm chung trong

cách thức hoạt động của VX là ngoài việc tạo

ra kháng thể chống lại virus, vắc xin còn có thể

tạo ra tế bào miễn dịch, gọi là tế bào lympho

T, lympho B ghi nhớ để chống lại “kẻ xâm

lược” – virus trong tương lai.
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1.2. Vậy Vắc-xin vector tái 

tổ hợp là gì ? 

Vắc-xin vector tái tổ hợp là loại VX đang được thử

nghiệm tương tự như vắc-xin DNA. Tuy nhiên, loại
VX này sử dụng virus hoặc VK đã được làm giảm độc

lực để đưa DNA vào trong tế bào cơ thể người. Từ

“vector” là để ám chỉ các virus hoặc vi khuẩn

đóng vai trò vật chủ.
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• Vi khuẩn giảm độc lực cũng có thể được sử dụng
làm vector. Trong trường hợp này, vật chất di truyền
chèn vào làm VK biểu lộ KN của vi VSV khác trên bề
mặt của chúng. Nhờ vậy, VK vô hại sẽ “bắt chước”
vi sinh vật gây hại và kích thích phản ứng miễn
dịch.

• Các nhà KH đang tiếp tục nghiên cứu vắc-xin vector
tái tổ hợp bằng vi khuẩn và virus cho HIV, dại và
sởi.
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• Trong tự nhiên, các virus bám vào TB và đưa vật chất di
truyền của chúng vào trong TB. Trong phòng TN, các
nhà KH đã “lợi dụng” quá trình này để bào chế VX . Cụ
thể, các nhà KH đã tìm ra cách chèn thêm đoạn vật chất
di truyền của VSV khác vào đoạn gen của virus vô hại.
Sau đó virus sẽ mang DNA tới các tế bào trong cơ thể.
VX vector tái tổ hợp mô phỏng quá trình nhiễm trùng tự
nhiên, do đó có khả năng kích thích hệ MD rất hiệu quả.
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Vaccine Astrazeneca

1. Là một loại VX được sử dụng để bảo vệ các đối
tượng >18 tuổi chống lại COVID-19. VX giúp
cho hệ MD của người được được TC có khả
năng nhận biết và tiêu diệt virus corona (SARS-
COV-2), khiến một số bệnh nhân diễn tiến nặng
và có thể tử vong. VX chứa một loại virus gây
cảm lạnh thông thường đã được biến đổi gen.
Công nghệ “virus biến đổi” được sử dụng để tạo
ra loại Vắc xin này đã từng được thử nghiệm và
ứng dụng thành công trong việc tạo ra Vắc xin
cho các bệnh lý khác

4/25/2021 BS CK2 PHẠM THANH VÂN 13



• VaccineAstraZeneca an toàn và hiệu quả trong
việc ngăn ngừa COVID-19. Kết quả chứng minh
hiệu lực của VX đạt được 76% (CI: 59% đến
86%) sau một liều đầu tiên, và hiệu lực BV này
được duy trì đến liều thứ hai. Nếu khoảng thời
gian giữa hai liều từ >12 tuần , hiệu lực vắc xin
tăng lên 82% (CI: 63%, 92%). Các phân tích cũng
cho thấy, VX có tiềm năng giảm sự lây truyền
không triệu chứng của virus,. Dữ liệu cho thấy kết
quả PCR (+) giảm 67% (CI: 49%, 78%) sau một
liều tiêm, và 50% (CI: 38% đến 59%) sau chế độ
hai liều, thể hiện tác động đáng kể của vắc xin
đến sự lây truyền của virus.
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• Vaccine AstraZeneca sử dụng vector là virus adeno
mất khả năng sao chép của tinh tinh, dựa trên phiên
bản suy yếu của virus adeno (virus cúm gây bệnh ở tinh
tinh), có chứa vật chất di truyền là protein gai bề mặt
của virus gây bệnh COVID-19 được gọi tên là Spike 
hoặc S. Protein, Spike chính là thành phần tiên phong
mở đường tiến công cho virus SARS-CoV-2 xâm nhập
cơ thể con người. Đây cũng là mục tiêu tấn công của hệ
miễn dịch khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập.
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• Sau khi tiêm , Vắc xin sẽ mang mã di truyền của
virus corona quy định protein S vào tế bào của cơ
thể bạn. Cơ thể bạn bắt đầu tự tạo ra protein
S. Các tế bào miễn dịch trong máu của bạn nhận
diện protein S là “kẻ xâm nhập”, và điều này kích
hoạt phản ứng của hệ miễn dịch.

• Cơ thể bạn bắt đầu tạo ra kháng thể và tế bào
miễn dịch, gọi là tế bào T, có thể nhắm mục tiêu
và tiêu diệt các tế bào có mang protein S. Các tế
bào miễn dịch còn kêu gọi sản xuất ra nhiều tế
bào miễn dịch hơn để giúp chống lại những “kẻ
xâm nhập”.
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• Hệ thống MD sau đó tiếp tục tạo ra các tế bào

trí nhớ. Những TB trí nhớ này có thể phát hiện

ra virus corona trong tương lai, bằng cách nhận

ra protein S trên bề mặt của virus corona. Nếu

các tế bào MD phát hiện ra virus corona trong

cơ thể bạn, chúng có thể kêu gọi phóng thích

kháng thể và sản xuất tế bào T rất nhanh. Điều

này ngăn chặn virus corona lây lan và làm

giảm tác hại do bệnh COVID-19 gây ra.

4/25/2021 BS CK2 PHẠM THANH VÂN 17



1.3. Có những loại vắc

xin Covid nào?

• Một trong những đặc điểm độc đáo của cuộc chạy

đua sản xuất vacxin corona là sự khác biệt giữa

các ứng viên vắc xin và công nghệ sản xuất vắc

xin. Theo đó, các loại vaccine Covid-19 hiện tại

đang được sản xuất theo 3 cơ chế:
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• Vắc xin mRNA: Vaccine đưa phân tử RNA được
tổng hợp vào tế bào của cơ thể. Khi đã vào trong
TB, mRNA tổng hợp của vaccine hoạt động như
một mRNA tự nhiên, khởi động tổng hợp protein
mới (bình thường protein này do virus tổng hợp).
Đến lượt protein mới này kích hoạt đáp ứng MD
của cơ thể (adaptive immune response) chống lại
protein của virus. Như vậy cơ thể được nhận
vaccine, vừa tạo kháng nguyên (protein của
virus), vừa tạo đáp ứng miễn dịch chống lại
protein này (kháng thể + đáp ứng tế bào).
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• Vắc xin protein: Vắc xin này bao gồm các mảnh
protein tinh khiết của virus Sars-Cov-2. Sau khi
tiêm vắc xin vào cơ thể, hệ miễn dịch ghi nhận
rằng protein này là “kẻ xâm nhập” và phản ứng
miễn dịch tạo ra kháng thể. Đồng thời, vắc xin
giúp tế bào ghi nhớ nhận diện tác nhân gây bệnh,
tiến hành tiêu diệt chúng nếu bị tấn công trong
tương lai.
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• Vắc xin vector: Các loại VX dựa trên vi rút vector
khác với hầu hết các loại vắc xin thông thường ở chỗ
chúng không thực sự chứa kháng nguyên, mà sử dụng
chính tế bào của cơ thể để sản xuất chúng. VX được sản
xuất bằng cách sử dụng một loại virus đã được biến đổi
(vector) để vận chuyển mã di truyền cho kháng nguyên.
Đối với vắc xin phòng virus Sars-Cov-2, mã di truyền
là các protein gai trên bề mặt của virus.
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• Khi vắc xin tiêm vào trong cơ thể, nó sẽ kích thích cơ
thể tạo ra một lượng lớn kháng nguyên. Những kháng
nguyên này sẽ kích hoạt phản ứng MD Vắc-xin bắt
chước những gì xảy ra trong quá trình lây nhiễm tự
nhiên với một số mầm bệnh – đặc biệt là vi rút. Điều
này có lợi thế là kích hoạt phản ứng miễn dịch tế bào
mạnh mẽ của tế bào T cũng như sản xuất kháng thể của
tế bào B.
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Các loại vắc xin phòng Covid-19 đang

nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam 4 

loại
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. 
Các loại vắc xin phòng Covid-19 

khác đang nghiên cứu và sản xuất

trên thế giới
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Điều kiện bảo quản vắc xin COVID-19 
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• Vắc xin được chuyển từ CT DP đến

các quốc gia bằng các hộp lạnh được

đóng bằng đá khô. Đá khô cung cấp

nhiệt độ khoảng -80ºCTại mỗi quốc gia, 

vắc xin được giữ trong các tủ đông với

nhiệt độ thấp từ -90ºC đến -60ºC. 

Vắc xin Pfizer được bảo quản trong tủ

đông đặc biệt ở nhiệt độ từ -90ºC 

đến -60ºCĐầu dò nhiệt độ được đưa

vào tủ đông thông qua một lỗ đặc biệt.

Điều này đảm bảo độ kín tối đa và không

ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị



• Vắc xin được phân phối đến các bệnh viện và

trạm y tế để người dân được tiêm chủng. Trong

quá trình vận chuyển, vắc xin được bảo quản

trong hộp mát chứa đầy đá khô (-80ºC)

• Sau khi đến bệnh viện/phòng khám, vắc xin có

thể được bảo quản trong tủ lạnh thông thường

(từ +2ºC đến +8ºC) trong tối đa 05 ngày (120

giờ)
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• Vắc xin Astra Zeneca được điều chế dựa trên công nghệ
vector; ổn định hơn so với phương pháp mRNA. Nên nó có
thể được lưu trữ ở điều kiện nhiệt độ bảo quản thông
thường (từ +2ºC đến +8ºC). Trong khi đó, những loại vắc
xin của các nhà cung cấp khác phải được bảo quản âm sâu ở
nhiệt độ từ -90ºC đến -60ºC.

• Tại Việt Nam, vắc xin COVID-19 được bảo quản tại kho
lạnh của VNVC. Hệ thống kho lạnh của VNVC được trang
bị hệ thống giám sát nhiệt độ tại chỗ và Online. Hệ thống có
chức năng cảnh báo tại chỗ lẫn cảnh báo từ xa qua SMS,
Email.
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Hệ thống giám sát nhiệt độ kho lạnh bảo

quản vắc xin COVID-19

• Efento cung cấp cảm biến không dây nhiệt độ thấp; có
thể theo dõi nhiệt độ lên đến -200ºC. Nhiệt kế tự ghi sử
dụng cảm biến Pt1000 cung cấp độ chính xác tuyệt vời
trong nhiệt độ âm sâu.

• Độ chính xác của cảm biến ở -80ºC là +/- 0,2ºC. Các
đầu dò cảm biến được bao phủ bởi một lớp teflon, giúp
chúng chống lại ảnh hưởng lâu dài của nhiệt độ khắc
nghiệt. Cảm biến nhiệt độ thấp không dây hoạt động
với các ứng dụng; phần mềm Efento. Bao gồm Efento
Cloud và ứng dụng di động Efento, cho phép khách
hàng sử dụng nó để theo dõi cả điều kiện vận chuyển và
lưu trữ vắc xin COVID-19.

4/25/2021 BS CK2 PHẠM THANH VÂN 29



4/25/2021 BS CK2 PHẠM THANH VÂN 30



• Khi vắc xin đến BV/PK, VX có thể được bảo quản
ở nhiệt độ từ +2ºC đến +8ºC trong tối đa 05
ngày. Khi đó, chỉ cần sử dụng một cảm biến nhiệt
độ thông thường để theo dõi nhiệt độ của vắc xin.

• Dữ liệu từ cảm biến không dây có thể được lưu trữ
trong nền tảng Efento Cloud. Đây là một nền tảng
IoT cho phép bạn thu thập; phân tích và trực quan
hóa dữ liệu cảm biến; tạo BC từ dữ liệu đó và thông
báo cho người dùng; nếu các giá trị được đo bởi
cảm biến nằm ngoài phạm vi an toàn. Người dùng
có thể truy cập Efento Cloud thông qua trình duyệt
Web hoặc ứng dụng di động.
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Các tính năng trong hệ thống giám sát nhiệt

độ bảo quản vắc xin COVID-19

• Ngoài việc bảo quản vắc xin ở nhiệt độ thích

hợp thì một kho lạnh muốn đạt chuẩn cần phải

có hệ thống GS; cảnh báo nhiệt độ đáng tin

cậy. Hệ thống GS và cảnh báo của Efento sẽ

giúp bạn thực hiện điều đó. Với ưu điểm nổi

trội như chi phí thấp; độ chính xác cao; thiết bị

được hiệu chuẩn và kiểm định đầy đủ… giải

pháp của Efento được sử dụng ở nhiều nước

trên thế giới
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Các tính năng nổi bật trong hệ thống

của Efento như:

• Đo nhiệt độ chính xác

• Hoạt động liên tục và ổn định

• Cung cấp giao diện để bạn theo dõi qua Internet ở bất kỳ đâu, bất kỳ
lúc nào

• Có chức năng cảnh báo qua tin nhắn SMS, Email khi nhiệt độ vượt
ngưỡng cài đặt

• Dễ dàng mở rộng giám sát thêm các thông số như: độ ẩm, rò rỉ
nước; phát hiện cửa mở, phát hiện mất điện…

• Tự động xuất report nhiệt độ về Email định kỳ

• Chức năng phân quyền cho nhiều Users

• Cho phép giám sát tập trung nhiều kho lạnh trên một nền tảng duy
nhất. hãy tuân thủ đúng theo những khuyến cáo . góp phần chung
tay đẩy lùi vi rút corona
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Liều dùng và kết quả kiểm tra lâm sàng vắc

xin phòng COVID-19 của AstraZeneca

• Liều dùng và kết quả kiểm tra lâm sàng vắc xin phòng

COVID-19 của AstraZeneca

• Tại Việt Nam, Vắc xin phòng

• COVID-19 của AstraZeneca

• được chỉ định tiêm phòng

• cho những người từ 18 tuổi

• trở lên.

• Lịch tiêm gồm 2 mũi:

• Mũi 1: Lần đầu tiên tiêm.

• Mũi 2: Sau mũi đầu tiên

• từ 4 – 12 tuần.
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Một số lưu ý trước và sau khi tiêm vắc xin

COVID-19 của AstraZeneca 

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, người tiêm

phòng vắc xin phòng COVID-19 của

AstraZeneca cần tuân thủ quy trình tiêm

chủng theo hướng dẫn của các nhân viên y

tế, khai báo đầy đủ về tình trạng sức khỏe

cho bác sĩ và theo dõi phản ứng của cơ thể

sau tiêm 30 phút.
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Tác dụng phụ của vắc- xin COVID-19 

• Mặc dù không thể biết trước được liệu bạn

có bị tác dụng phụ của vắc- xin COVID-19

hay không, nhưng theo các chuyên gia tác

dụng phụ thường nhẹ và tồn tại trong thời

gian ngắn, 12-48 giờ. Biết được các tác dụng

phụ có thể giúp xử trí kịp thời tránh những

lo lắng, mệt mỏi không cần thiết.
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• Tác dụng phụ không hẳn là xấu

Theo các chuyên gia việc tiêm VX gặp td
phụ không hẳn là điều xấu. Một số td phụ như
sốt, sưng hạch, và ớn lạnh… là những dấu hiệu
cho thấy vắc-xin đã kích hoạt cơ thể đang BV
chống lại COVID-19. Hiện tại, có các loại vắc-
xin: Vắc- xin Pfizer, vắc- xin Moderna (cả hai
đều là vắc xin mRNA) và vắc -xin Johnson &
Johnson, Astrazeneca (vắc xin vectơ virus).
Trong số đó, vắc -xin Johnson & Johnson dường
như gây ra các tác dụng phụ nhẹ hơn. Tuy nhiên,
tất cả đều an toàn và hiệu quả

4/25/2021 BS CK2 PHẠM THANH VÂN 39



• Các tác dụng phụ thường gặp

Một số td phụ của vắc-xin COVID-19 được báo cáo
trong các thử nghiệm lâm sàng:

• Đau ở chỗ tiêm: Khoảng 70% đến 80% số người cảm
thấy đau cánh tay ở vị trí tiêm, mẩn đỏ hoặc sưng tấy.
Tuy nhiên, có thể làm dịu chúng bằng một chiếc khăn
mát, đắp hoặc chườm.

• Sưng hạch bạch huyết: Các hạch bạch huyết sưng lên
khi tiêm vắc-xin giống như khi bị bệnh và xảy ra ở
khoảng 1/10 số người tiêm vắc-xin Moderna. Tình
trạng sưng tấy này xảy ra ở ở vùng dưới cánh tay gần
vết tiêm. Nguyên nhân là do các hạch bạch huyết đang
hoạt động quá mức tạo ra các kháng thể chống nhiễm
trùng, khiến chúng tăng kích thước.
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• Đau đầu: Sau liều đầu tiên hoặc thứ hai của vắc-

xin Pfizer hoặc Moderna, có 30% trường hợp bị

đau đầu. Nếu tác dụng phụ này xảy ra, có thể

dùng thuốc giảm đau NSAID không kê đơn như

ibuprofen hoặc pacetaminophen (tylenol).

• Có khoảng 30% số người tiêm vắc-xin COVID-19

bị đau đầu.

• Mệt mỏi: Mệt mỏi có thể xảy ra sau một trong hai

liều vắc-xin. Có thể giảm mệt mỏi bằng cách thư

giãn và nghỉ ngơi sau tiêm.
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• Sốt và / hoặc ớn lạnh: Td phụ này là KQ của
việc hệ thống MD được kích hoạt. Nếu bị nên
uống nhiều nước, nghỉ ngơi, mặc quần áo thoáng
mát. Có thể dùng thuốc hạ sốt không kê đơn như
acetaminophen .

• Buồn nôn: Khoảng 20% số người trong các thử
nghiệm LS với vắc-xin Moderna cho biết bị buồn
nôn sau khi tiêm liều thứ hai, gấp đôi tỷ lệ sau khi
tiêm liều thứ nhất. 14% người tiêm vắc -xin
Johnson & Johnson cũng bị buồn nôn. Tuy nhiên,
cảm giác buồn nôn sẽ không kéo dài. Để giảm bớt
tình trạng này, hãy nghỉ ngơi, ăn thức ăn nhạt và
có thể sử dụng thuốc chống buồn nôn .
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• Đau cơ: Việc mắc COVID-19 có thể khiến

người bệnh bị đau nhức cơ và vắc -xin COVID

-19 cũng vậy. Khoảng 20% - 40% số người

trong các thử nghiệm LS vắc-xin Pfizer và

20% - 60% trong các thử nghiệm LS vắc-xin

Moderna bị đau nhức cơ bắp sau khi tiêm.

33% những người đã tiêm vắc-xin Johnson &

Johnson bị đau cơ. Đây là phản ứng MD của

cơ thể, tùy thuộc từng trường hợp mà có thể

thấy đau hay không.

4/25/2021 BS CK2 PHẠM THANH VÂN 43



• Sưng mặt: Đây là một PƯ cực kỳ hiếm. Chỉ có

3 người trong quá trình TN vắc-xin Moderna

bị sưng mặt hoặc môi tạm thời. Cả ba đều có

một điểm chung là đã tiêm chất làm đầy khuôn

mặt hoặc tiêm môi từ 2 tuần đến 6 tháng trước

khi tiêm VX. Hiện tượng này có thể là do sự

tương tác giữa P Ư MD của cơ thể và chất làm

đầy. Uống thuốc kháng histamine có thể làm

giảm sưng.
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• Chóng mặt: Khoảng 17% trường hợp cảm thấy

chóng mặt sau khi tiêm. Đây là td phụ phổ biến

thứ ba gặp phải sau khi tiêm vắc-xin Moderna

hoặc Pfizer trong tháng đầu tiên có vắc xin.

• '"Sương mù Vax": Có một thuật ngữ được gọi là

"sương mù vax", dùng để chỉ tình trạng sương mù

não sau khi tiêm vắc-xin COVID. Chưa có dữ liệu

chính thức về td phụ này, nhưng các chuyên gia

cho rằng có thể liên quan đến cơn đau kiểu nhức

đầu, một td phụ phổ biến hơn và được biết đến

nhiều hơn.
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• Những giấc mơ kỳ lạ: Nhiều người đã có những
giấc mơ kỳ lạ sau khi tiêm nhưng td phụ này
không được báo cáo trong các TN Ls .

• Liệt Bell: Bệnh liệt Bell là sự suy giảm của dây
tk VII và dẫn đến tình trạng yếu tạm thời hoặc tê
liệt các cơ trên khuôn mặt..
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• Sốc phản vệ: Đây là một pư dị ứng có thể đe

dọa tính mạng, cực kỳ hiếm gặp. Phản ứng

nguy hiểm thường xảy ra trong vòng 30 phút

sau khi tiêm . Các triệu chứng của SPV bao

gồm khó thở, nổi mề đay hoặc sưng tấy, khó

thở, chóng mặt và ngất xỉu. Bất kỳ ai gặp các

triệu chứng này đều cần được chăm sóc y tế

khẩn cấp. CDC cảnh báo, những người bị SPV

sau lần tiêm đầu tiên không tiêm liều thứ hai.
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Làm gì nếu tác dụng phụ không biến mất hoặc
trở nên nghiêm trọng?

Theo các chuyên gia, td phụ thường xảy ra từ 12
đến 24 giờ sau khi tiêm, có thể đến hai ngày ở
một số người. Nếu các td phụ không biến mất sau
vài ngày hãy liên hệ với BS.

• Để tránh bị ảnh hưởng bởi các td phụ, bạn nên
nghỉ ngơi trong ngày tiêm. Tránh làm những việc
nặng sau khi tiêm. Tuyệt đối không uống thuốc
giảm đau, như advil hoặc tylenol, trước khi tiêm
để cố gắng ngăn ngừa td phụ , bởi chúng không
làm giảm phản ứng miễn dịch.
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Mối liên hệ giữa vắc xin của AstraZeneca với

chứng đông máu

• Ngày 7-4, Cơ quan DP châu Âu (EMA) đã công bố
đánh giá mới nhất về mối liên hệ giữa vắc xin
của AstraZeneca với chứng đông máu. Theo Hãng tin
AFP, họ nói rằng đông máu nên được liệt kê là tác dụng
phụ "rất hiếm" của vắc xin AstraZeneca và khuyến
khích các nước tiếp tục sử dụng.

• Tuyên bố trên được đưa ra sau khi EMA xem xét 86
trường hợp đông máu, trong đó có 18 trường hợp tử
vong. Các trường hợp bị đông máu bất thường hầu hết
là phụ nữ dưới 60 tuổi, nhưng EMA không kết luận tuổi
và giới tính có liên quan hay không.
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Giám đốc EMA Emer Cooke

nói rằng không có yếu tố ngu

cơ nào đã được xác định và

rằng đông máu có thể liên

quan tới phản ứng miễn dịch

với vắc xin."Lợi ích của

vắc xin AstraZeneca trong

việc phòng ngừa COVID-19

nhìn chung lớn hơn nguy cơ

gặp các tác dụng phụ. Vắc xin

này đang cứu mạng người" –

bà Emer Cooke phát biểu

tại họp báo.

Trụ sở của Cơ quan Dược phẩm châu

Âu (EMA) tại Amsterdam, Hà Lan
•
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• PGS.TS Đào Xuân Cơ - PGĐ BV Bạch Mai,

Tổng Thư ký Hội HSCC và CĐVN - cho hay

điều trị rối loạn đông máu sau tiêm vaccine

COVID-19 cũng giống như các rối loạn đông

máu thông thường.

• Hiện tại Tiểu ban hướng dẫn và tổ chức chỉ

đạo xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vaccine

COVID-19 đã xây dựng xong phác đồ "Hướng

dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm

tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine

COVID-19" trình Bộ Y tế ban hành.
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• Phác đồ nhằm giúp các CS TC sẵn sàng xử trí kịp
thời ngay tại cộng đồng và YTCS ; Đồng thời
người tiêm vaccine phát hiện sớm dấu hiệu sau
khi tiêm để điều trị kịp thời.

• Tại hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác
PC COVID-19 cuối tuần qua, lãnh đạo BYT đã
nêu rõ, thông qua hệ thống kết nối KCB từ xa với
1.500 điểm cầu, các chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ
trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi cần qua hệ
thống Telehealth. Do đó các điểm tiêm chủng ở
YTCS sẽ luôn được hỗ trợ kịp thời về chuyên
môn trong xử trí các PƯ nặng sau tiêm chủng.
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• PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định

người dân yên tâm đi tiêm chủng vì

hiện tượng đông máu sau khi tiêm

chủng vaccine phòngCOVID-19 rất

hiếm khi xảy ra. Nếu có thì ở bất cứ

tuyến nào ngành y tế cũng huy động

được ngay các chuyên gia đầu ngành

tiến hành khẩn cấp hội chẩn và hướng

dẫn cách điều trị qua hệ thống Telehealth.
• PGS.TS Đào Xuân Cơ - PGĐ BV Bạch Mai,

• Tổng Thư ký Hội HSCC và CĐ VN.
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• Sau tiêm , người dân cần tự TD , nếu có một trong
các biểu hiện sau, cần phải đến ngay CSYT để
được khám, điều trị kịp thời tránh biến chứng:

- Đau đầu, nhìn mờ, nhìn đôi, co giật , tê yếu, liệt;

- Đau ngực, khó thở; Đau bụng dai dẳng;

- Phù 2 chi dưới.

• Tại Việt Nam, đến nay đã triển khai tiêm vaccine
phòng COVID-19 tại 22 tỉnh, thành phố cho gần
80.000 người. BYT khẳng định đến nay sau hơn
,5 tháng triển khai VN chưa ghi nhận case nào
có biểu hiện PƯ đông máu sau tiêm vaccine
COVID-19.
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THÔNG TIN VỀ VẮC XIN COVID-19 ASTRAZENECA(tt)

• Cập nhật đến 25/2/2021, Vắc xin này đã được

25 quốc gia chấpthuận lưu hành và sử dụng

vắc xin như Argentina, Bahrain, Bangladesh,

Brazil, Chile, DominicanRepublic, Ecuador, El

Salvador, EU, Hungary, India, Iraq, Mexico,

Morocco,Myanmar,Nepal,Pakistan,Philippines

,SaintVincentand the Grenadines, SouthAfrica,

SouthKorea,SriLanka,Thailand,UK,Vietnam.C

ập nhật đến ngày 05/03/2021 vắc xin đã được

sử dụng ở 50 Quốc gia
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• Tại Việt Nam vắc xin COVID-19 AstraZeneca đã được
BYT phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong
PC dịch bệnh COVID-19 tại QĐ số 983/QĐ-BYT

• ngày 01/2/2021.

• Cụthể: Tên vắc xin: AstraZeneca.

• Thành phần hoạt chất, nồngđộ/ hàmlượng:

• Mỗi liều (0,5 ml) chứa : Vắc xin COVID-19

• Chứa 5 x 1010 hạt vi rút (vp)

• Dạngbàochế: Dung dịch tiêm

• Quy cáchđónggói: Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều,
mỗiliều 0,5 ml. Hiệu lực của vắc xin theo kếtquả
nghiên cứu lâm sàng cho thấyvắc xin COVID-19
AstraZeneca có hiệu lực bảo vệt rước tác nhân gây bệnh
COVID-19 từ 62 đến 90%.
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THÔNG TIN VỀ VẮC XIN COVID-19 ASTRAZENECA(tt)

• Lô vaccine đầu tiên được đưa đến Việt Nam từ ngày
24/2 theo hợp đồng đặt mua giữa Hệ thống VNVC và
AstraZeneca.

• Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, vắc xin AstraZeneca
tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, kể cả người mắc bệnh
nền. Mỗi người sẽ TB đủ 2 mũi, mỗi mũi 0,5ml, cách
nhau 3 tháng. Sau tiêm vắc xin Covid-19, cần cách tối
thiểu 14 ngày trước khi tiêm vắc xin khác.

• Các đối tượng như phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú,
người nhiễm HIV, người trên 65 tuổi… đều có chỉ định
tiêm

BS CK2 PHẠM THANH VÂN 4/25/2021 57



BS CK2 PHẠM THANH VÂN 4/25/2021 58



THÔNG TIN VỀ VẮC XIN COVID-19 

ASTRAZENECA(tt)))
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THÔNG TIN VỀ VẮC XIN COVID-19 ASTRAZENECA(tt)
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CÁC NHÓM ƯU TIÊN VÀ MIỄN PHÍ 
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• 2. Bảo quản vắc xin

• Bảoquản ở 2 – 8oCvà không để đông băng vắc xin.

• Lọvắc xin chưa mở bảo quản ở 2 – 8oC được phépsử dụng trong

vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất.

• Lọ vắc xin đã mở chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ kể từ khi mở và

được bảo quản ở 2 – 8 độ C. Bảo quản tránh tiếp xúctrực tiếp dướ

iánh sáng mặt trời.

3. Lịch tiêm chủng

• Vắc xin phòng COVID-19 củaAstraZeneca được chỉ định tiêm

phòng cho ngườitừ 18 tuổitrở lên.

• Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi thứ2 cách mũi thứ nhất 12 tuần(3 tháng).

4. Liềulượng, đường tiêm: 0,5ml, tiêm bắp.
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5. Chỉ định, chống chỉ định:

• Tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho một số

nhóm đối tượng đặc biệt:

• Nhóm người từ 65 tuổi trở lên: được khuyến

cáo sử dụng > trên 65 tuổi. Đây là nhóm có

nguy cơ mắc COVID-19 nặng và tử vong cao

được xác định là nhóm đối tượng nguy cơ.

• Nhómn gười mắc bệnh nền: Vắc xin được

khuyến cáo tiêm chủng cho người có bệnh nền,

bệnh mãn tính là đối tượng có nguy cơ nhiễm và

mắc COVID-19 nặng.
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• Nhóm người phụ nữ mang thai:

• Khuyến cáo tiêm chủngnếu lợi ích của việc tiêm
phòng đối với phụ nữ mang thai vượttrội hơn

các rủi ro tiềm ẩn của vắc xin, chẳng hạn như
họ là nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao
hoặc có các bệnh đi kèm nằm trong nhóm nguy
cơ cao bị mắc COVID-19 nặng. Không khuyến
cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng.
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• Nhóm người bị nhiễm SARS-CoV2 trước đó: Có
thể tiêm vắc xin bất kể tiền sử nhiễm SARS-CoV-
2 có triệu chứng hay không có triệu chứng.

• Nhóm người mắc COVID-19 cấp tính: Không
tiêm cho những người mắc bệnh được XN dương
tính bằng PP PCR. Những người này có thể được
chỉ định tiêm sau 6 tháng khỏi bệnh.

• Nhóm người có tiền sử sử dụng kháng thể kháng
COVID-19 điều trị trước đó: Việc tiêm chủng vắc
xin được khuyến cáo tiêm ít nhất sau 90 ngày điều
trị kháng thể kháng COVID-19.
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• Chống chỉ định:

• Có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng sau lần tiêm vắc
xin COVID-19 trước đó sẽ không tiêm liều thứ 2.

• Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

sau đây:L-Histidine;L-Histidine hydrochloride

monohydrate

• Magie clorua hexahydrat; Polysorbate 80; Etanol;
Sucrose; Natri clorua; Dinatri edetat dihydrat;Nước

pha tiêm.
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• Tiêm chủng đồng thời cùng các vắc xin

khác:

• Chưa có đầy đủ dữ liệu về khả năng sử dụng

thay thế cho nhau của vắc xin COVID-19

Astrazeneca với vắc xin phòng Covid-19 khác.

Khuyến cáo tiêm đủ 2 liều của cùng một loại

vắc xin phòng COVID-19.

• Nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 tối thiểu

cách14 ngày với các vắc xin phòng bệnh khác.
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6.Phản ứng sau tiêm chủng:

• Phản ứng rất phổ biến (≥10%) như đau đầu,

buồn nôn, đau cơ, đau khớp, nhạycảm đau,

đau, nóng tại vị trí tiêm, ngứa, mệ tmỏi, bồn

chồn, ớn lạnh,sốt (rất phổ biến là sốt nhẹ và

phổ biến sốt ≥ 38 độ C).

• Phản ứng phổ biến (từ1% đếndưới10% ) sưng

và đỏ tại vị trí tiêm.
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PHẦN II: 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TIÊM CHỦNG 

VẮC XIN PHÒNG COVID-19

1. Chuẩn bị trước buổi tiêm chủng

• 1)Lập DS đối tượng đến tiêm không quá 100

ng /điểm /buổi. Thông báo cho các đối tượng

đến tiêm theo khung giờ để không tập trung

quá đông trong cùng một thờiđiểm.

• Lưu ý: Nếu đủ nhân lực y tế và diện tích có thể

bố trí nhiều bàn tiêm tại 1 điểm tiêm

• 2)Dự trù vắc xin, BKT và trang thiết bị sử

dụng cho buổi tiêm.Hệ số sử dụng vắc xin là
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• 3)Chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho buổi tiêm

chủng

• Thiết bị bảo quản vắc xin Nhiệt kế bảo quản
vắc xin.Các dụng cụ khác :

• Thùng đựng rác, túi hoặc hộp đựng vỏ lọ vắc
xin riêng.Giấy bút, bàn, ghế, biển chỉ
dẫn.Nhiệt kế , ống nghe, máy HAXà phòng,
nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn

• Hộp chống sốc: Đối với các điểm tiêm tại các
CS điều trị COVID-19 nhân viên cần được trang
bị phòng hộ cá nhân.
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• 4)Phân công nhân lực:

• Đối với điểm tiêm cố định: Tối thiểu phải có 3

NVYT, trong đó có ít nhất 01 có trình độ từ y

sỹ trở lên. Các nhân viên Y tế phải được tập

huấn về tiêm chủng vắc xin phòngCOVID-19.

• Điểm tiêm lưu động: Có tối thiểu 02 nhân viên

y tế, nhân viên thực hiện khám sàng lọc, tư

vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng

có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên; Các

nhân viên Y tế phải được tập huấn về tiêm

chủng vắc xin COVID-19.
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• Tại mỗi điểm tiêm phải có bảng phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng NV.

• Người hỗ trợ: đón tiếp, đo thân nhiệt, khai
báo y tế, hướng dẫn và sắp xếp, ghi chép DS
đối tượng, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin
phòng COVID-19

• NVYT đảm nhiệm khám SL, tư vấn trước tiêm
và xử lý tai biến nặng sau tiêm (nếu có)

• Nhân viên y tế tiêm chủng vắc xin

• NVYT theo dõi đối tượng sau tiêm .

• Tại điểm tiêm phải có SĐT người/đội cấp cứu
lưu động/ CS điều trị hỗ trợ CC, xử trí các
trường hợp tai biến nặng.
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• 5)Bố trí điểm tiêm chủng:

• Bố trí theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo giãn cách giữa các
bàn/vị trí tiêm

• Bố trí đủ diện tích ở khu vực chờ trước tiêm và khu
vực ở lại theo dõi sau tiêm để đảm bảo giãn cách .

• Có sơ đồ hướng dẫn để người đến tiêm chủng dễ dàng
thực hiện.

• Đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế →Khu vực chờ
trước tiêm chủng →Bàn khám sàng lọc và tư vấn
trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng, ghi chép, vào sổ
tiêm chủng →Khu vực ở lại theo dõi sau tiêm chủng.

• Có tài liệu hướng dẫn chuyên môn về HD thực hành
tiêm vắc xin phòng COVID-19, các tài liệu truyền
thông cho người dân.
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• 6)Sắp xếp bàn tiêm

• Sắp xếp dụng cụ trong tầm tay và thuận tiện khi 
thao tác.

• Bàn tiêm  gồm có : Phích

• bảo quản vắc xin, BKT, 

• khay đựng panh, panh, 

• lọ đựng bông khô và  cồn, 

• hộp chống sốc..... 

• Hộp an toàn, túi hoặc hộp 

• đựng vỏ lọ vắc xin đặt phía 

• dưới bàn.

• Thùng rác đặt phía dưới bàn.
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2. Đón tiếp  và khai báo y tế

• Yêu cầu đối tượng tiêm chủng, người nhà khi 

đến tiêm chủng đều phải đeo khẩu trang.

• Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng đến tiêm chủng 

và người đi cùng thực hiện khai báo y tế.  

• Thực hiện đo nhiệt độ, sàng lọc các trường hợp 

nghi ngờ có bệnh đường hô hấp và có các yếu 

tố dịch tễ.
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3. Khám sàng lọc trước tiêm chủng

• Khám SL trước tiêm cho mỗi đối tượng đến
tiêm để đảm bảo phòng chống lây nhiễm vi rút
SAR-COV-2 và an toàn, chỉ định đúng đối
tượng tiêm chủng.

• NVYT thực hiện khám SL phải có trình độ từ
Y sĩ trở lên và đã được tập huấn chuyên môn
về triển khai vắc xin phòng COVID-19.

• Chuẩn bị trang thiết bị bao gồm nhiệt kế, ống
nghe, máy đo HA, bảng kiểm sàng lọc trước
tiêm chủngvắc xin phòng COVID-19 (Phụlục
1)
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• Các bước thực hiện khám SL trước tiêm và bảng kiểm

• Sử dụng bảng kiểm khám SL cho mỗi đối tượng/mỗi lần tiêm .

• Bước 1: Tên, tuổi, địa chỉ trong DS đối tượng tiêm.

• Bước 2: Hỏi TS ,tình hình SK hiện tại TS bệnh tật, dị ứng

• Có XN COVID-19 (+) trước trong 6 tháng qua không ? Có VĐ gì về SK

khác không ? Hỏi các PƯ sau tiêm ở lần tiêm trước

• Hỏi về TS TC gần đây trong vòng 14 ngày?

• Bước 3: Đánh giá SK hiện tại, kiểm tra thân nhiệt , đo HA và khám thực

thể .

• Bước 4: Kết luận
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• Chỉ định tiêm:

• Mũi 1: Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

• Mũi 2: 12 tuần sau mũi 1.

• Lưu ý chỉ định TC cho một số nhóm đối tượng
đặc biệt:

• Nhóm người từ 65 tuổi trở lên:

• Nhóm người mắc bệnh

• Nhóm người phụ nữ mang thai: Khuyếncáo tiêm
chủng nếu lợi ích của việc tiêm phòng đối với
phụ nữ mang thai vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn
của vắc xin. Không khuyến cáo phải thử thai
trước khi tiêm chủng.
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• Nhóm người phụ nữ cho con bú: Tiêm VX nếu họ

thuộc đối tượng nguy cơ như NVYT. Không

ngừng cho con bú sau khi tiêm .

• Nhóm người bị HIV:

• Nhóm người bị suy giảm miễn dịch: Có thể tiêm
vắc xin nếu họ thuộc nhóm nguy cơ,

• Nhóm người bị nhiễm SARS-CoV2 trước đó:Có
thể tiêm vắc xin bất kể tiền sử nhiễm SARS-CoV-
2 có triệu chứng hay không có triệu chứng.
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• KHÔNG tiêm chủng với các trường hợp:

• Có TS sốc hoặc phản ứng sau lần tiêm chủng vắc

xin COVID-19 trước đó sẽ không tiêm liều thứ 2.

• Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào

sau đây: L-Histidine; L-Histidine hydrochloride

monohydrate; Magie clorua hexahydrat;

Polysorbate 80; Etanol; Sucrose; Natri clorua;

Dinatri edetat dihydrat;nước pha tiêm.
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• TẠM HOÃN TC với các trường hợp:

• Đang mắc các bệnh cấp tính, các bệnh nhiễm

trùng hay mãn tính tiến triển.

• Hoãn tiêm chủng cho những người đang mắc

bệnh COVID-19 được XN dương tính bằng

PCR. Những người này có thể được chỉ định

tiêm sau 6 tháng khỏi bệnh.

• Người có tiền sử điều trị sử dụng kháng thể

kháng COVID-19 trước đó: Việc tiêm chủng vắc

xin được khuyến cáo tiêm ít nhất sau 90 ngày

điều trị kháng thể kháng COVID-19.
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4. Tư vấn trước tiêm chủng

• Thực hiện tư vấn cho đối tượng tiêm chủng và ký
Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin (Phụ lục 2)

• Các nội dung cần tư vấn

• Về loại vắc xin phòng COVID-19 được TC lần này.

• Về những PƯ có thể xảy ra sau tiêm bao gồm PƯ tại
chỗ

• PƯ thông thường rất phổ biến (≥10% ): Đau đầu, buồn
nôn, đau cơ, đau khớp, nhạy cảm đau, đau, nóng tại vị
trí tiêm, ngứa, mệt mỏi, bồn chồn, sốt (sốt nhẹ - rất
thường gặp và sốt ≥ 38 độ C-thường gặp), ớn lạnh.

• Một số phản ứng thông thường khác ( từ 1% đến 10%):
sưng và đỏ tại vị trí tiêm.
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• Cũng như sử dụng thuốc và các vắc xin khác,

các tai biến như dị ứng, SPVcó thể gặp,cần được

phát hiện sớm và xử trí tại CSYT .

• Hướng dẫn cách theo dõi sau khi tiêm chủng:

• Ở lại 30 phút tại điểm tiêm chủng để được theo

dõi và kịp thời xử trí nếu có những phản ứng bất

thường xảy ra.

• Tiếp tục theo dõi SK sau tiêm tại nhà

• Không đắp bất cứ thứ gì vào vị trí tiêm.

• Theo dõi biểu hiện tại chỗ tiêm (sưng, đỏ…).

• Theo dõi thân nhiệt: sốt ? VV
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5. Thực hiện tiêm vắc xin

• Bảo quản vắc xin trong buổi TC: phải được bảo
quản trong dây chuyền lạnh ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ
C. Không được để đông băng Lọ vắc xin đã mở chỉ
sử dụng trong vòng 6 giờ.

• Kiểm tra vắc xin

• Kiểm tra nhãn lọ vắc xin. Nếu không có nhãn phải
hủy bỏ

• Kiểm tra hạn sử dụng lọ vắc xin.

• Kiểm tra lọ vắc xin, hủy vắc xin nếu có thay đổi về
màu sắc hoặc bất kỳ sự thay đổi bất thường nào
khác.

• Lưu ý: Không lắc lọ vắc xin.

• Sử dụng 1 bơm kim tiêm vô trùng lấy đúng liều
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Tiêm vắc xin: tiêm bắp, liều lượng 0,5ml

• Đề nghị người được tiêm ngồi xuống. 

• . Để lộ vùng vai và 

• đặt cánh tay ra sau lưng hoặc chống tay

• vào hông, bóp nhẹ vào cơ cánh 

• tay của người được tiêm.

• Đâm nhanh và thẳng kim xuyên

• qua da giữa các ngón tay làm cữ của bạn.Đâm

sâu vào bắp thẳng góc 90 độ.Ấn pít tông bằng

ngón cái đẩy vắc xin vào.
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• Ghi chép thông tin sau khi tiêm vắc xin:

• Ghi các thông tin (số liều, ngày tiêm) vào

danh sách/phần mềm quản lý đối tượng

được tiêm /tích hợp trên Hệ thống Hồ sơ
sức khỏe điện tử.

• Ghi đầy đủ các thông tin vào Giấy xác nhận
đã tiêm vắc xin phòng COVID-19(Phụlục 3)

trả lại cho đối tượng tiêm chủng và hẹn lần
tiêm chủng sau.
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6

6.Kết thúc buổi tiêm chủng

• Bảo quản những lọ vắc xin chưa mở trong hộp riêng ở nhiệt độ +2oC đến +8oC, ưu tiên

sử dụng trước trong buổi sau.

• Những BKT chưa sử dụng bảo quản theo qui định để dùng lần sau.

• Các lọ vắc xin đã mở không được SD nữa

• Bỏ BKT vào hộp an toàn sau khi tiêm.

• Quản lý chất thải y tế t theo qui định tại QĐ số 102/MT-YT ngày 04/3/2021.

• Sau mỗi buổi TC, các điểm thống kê BC nhanh số ĐT đã được tiêm và số vắc xin sử

dụng cho tuyến trên.

• X ã, huyện, tỉnh tổng hợp BC sau khi kết thúc TC theo BM qui định.
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PHẦN III. 

Theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm 

• Giám sát phản ứng sau tiêm chủng

• Tại các điểm TC cần phân công NVYT chịu trách
nhiệm TD, XT các trường hợp PƯ sau tiêm (nếu
có) sẵn sàng cấp cứu tại chỗ, hộp thuốc phòng
chống sốc, đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận
chuyển bệnh nhân khi cần thiết

• Yêu cầu đối tượng ở lại theo dõi 30 phút để phát
hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.
Lưu ý các dấu hiệu khó chịu, buồn nôn, phát ban,
sưng tại chỗ tiêm có thể là các biểu hiện của phản
ứng dị ứng.
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• Khi đang triển khai TCmà xảy ra tai biến nặng thì
cần:

• Dừng ngay buổi tiêm chủng.

• Xử trí CC , trường hợp vượt quá khả năng thì
phải chuyển

• Niêm phong vắc xin. Bảo quản trong dây chuyền
lạnh Niêm phong BKT sử dụng .

• Lập biên bản ghi nhiệt độ, tình trạng BQ vắc xin,
dung môi tại thời điểm xảy ra PƯ nặng. Thống kê
toàn bộ số lượng vắc xin đã SD và số đối tượng
đã được tiêm trong buổi tiêm chủng.

• Thống kê đầy đủ thông tin liên quan đến trường
hợp tai biến nặng và báo cáo theo quy định.
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• Thực hiện giám sát thường qui và giám sát chủ 

động các  PƯ sau tiêm theo HD GS sự cố bất lợi 

sau tiêm  vắc xin COVID-19:

• Ghi nhận PƯ thông thường thông qua thông tin 

phản hồi từ đối tượng TC. Thực hiện báo cáo

hàng ngày theo quy định.

• Các trường hợp tai biến nặng sẽ được báo cáo và

điều tra ngay trong vòng 24 giờ.

• Thực hiện báo cáo “0” ngay cả không ghi 

nhận.phản ứng sau tiêm chủng
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CÁC PHẢN ỨNG SAU TIÊM 
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CÁC PHỤ LỤC 
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