
Quý	vi	̣có	lẽ	đã	nhıǹ	tha5y	các	hıǹh	ảnh,	
cũng	 như	 các	 hıǹh	 tự	 chụp	 ve< 	 việc	
chủng	ngừa,	tràn	ngập	trên	trang	mạng	
xã	hội	trong	vài	tua<n	qua.	
Người	dân	UI c	thuộc	mọi	hạng	tuoJ i,	có	
vẻ	 so5 t	 saLng	 trước	 nie<m	 vui	 sau	 khi	
được	chủng	ngừa.	
The5 	 nhưng	 bên	 cạnh	 đó,	 cũng	 có	 ra5 t	
nhie<u	thông	tin	sai	lạc.	
SBS	đã	hỏi	hai	chuyên	gia	y	te5 	ve< 	ý	kie5n	
của	họ	liên	quan	đe5n	một	so5 	chuyện	di	̣
đoan	thông	thường	ve< 	vaL c	xin.	

Điểm	kiểm	tra	thực	tế	thứ	nhất	 là:	
“Có	nhiều	cơ	hội	chết	vì	vắc	xin,	hơn	
là	chết	vì	virus”.	
Giáo	 sư	 chuyên	 ve< 	 các	 Bệnh	 Truye<n	
nhieTm	thuộc	Đại	học	Quo5 c	gia	UI c	là	ông	
Sanjaya	 Senanayake	 cho	 bie5 t,	 chuyện	
na<y	rõ	ràng	là	không	đúng.	
“Không,	 quý	 vi	̣ dường	 như	 deT 	 bi	̣ tử	
vong	 do	 COVID-19,	 hơn	 ba5 t	 cứ	 bie5n	
chứng	nào	do	vaL c	xin	gây	ra”,	Sanjaya	
Senanayake.	
Ông	cho	bie5 t	với	sự	kiện	nước	UI c	ghi	
nhận	 hàng	 trăm	 ca	 nhieTm	 tại	 điạ	
phương	 do	 COVID-19	 moT i	 ngày,	 ha<u	
như	 đó	 là	 do	 dòng	 Delta	 lây	 nhieTm	
mạnh	nha5 t,	rõ	ràng	đã	tạo	ra	nguy	cơ	
lớn	hơn	nhie<u.	

Còn	giáo	sư	y	khoa	thuộc	đại	học	Bond,	
cũng	là	bác	sı	̃toàn	khoa,	Natasha	Yates	
cũng	đo< ng	ý.	
Bà	 cho	bie5 t,	đó	 là	một	đie<u	 tin	 tưởng	
sai	la<m	mà	người	ta	tım̀	tha5y	trên	các	
trang	mạng.	
“Các	bệnh	nhân	nhie<u	 la<n	nói	chuyện	
với	tôi	dựa	trên	các	thông	tin	trôi	noJ i	
trên	các	trang	mạng	xã	hội,	thường	các	
tin	tức	na<y	chaeng	dựa	trên	sự	thực	nào	
cả”,	Natasha	Yates.	
Sang	điểm	kiểm	tra	thực	tế	thứ	hai,	
“Quý	 vị	 vẫn	 có	 thể	 bị	 bệnh	 với	
COVID-19	ngay	cả	sau	khi	đã	chủng	
ngừa”.	
Việc	na<y	đúng	vı	̀một	so5 	người	vaTn	tie5p	
xúc	 với	 virus	 sau	 khi	 đã	 tiêm	 chủng,	
the5 	nhưng	rủi	ro	bi	̣bệnh	thật	ra5 t	tha5p.	
Giáo	sư	Senanayake	giải	thıćh.	
“Ne5u	quý	vi	̣đã	được	chıćh	cả	hai	 lie<u	
AstraZeneca	 hoặc	 Pfizer,	 thı	̀ quý	 vi	̣
được	 bảo	 vệ	 đe5n	 hơn	 90	 pha<n	 trăm	
trong	 việc	 phải	 nhập	 viện	 do	 COVID-
19,	vı	̀vậy	chúng	là	vaL c	xin	ra5 t	hữu	hiệu	
nhaom	ngăn	chận	các	trường	hợp	bệnh	
nặng	 với	 COVID-19”,	 Sanjaya	
Senanayake.	
Việc	chủng	ngừa	không	chı	̉bảo	vệ	quý	
vi	̣ khỏi	 bi	̣ bệnh,	 bác	 sı	̃ Yates	 còn	 cho	

bie5 t	nó	cũng	bảo	vệ	những	người	khác	
trong	cộng	đo< ng	nữa.	
“Những	người	chıćh	hai	lie<u	vaL c	xin	ıt́	
bi	̣cảm	tha5y	không	khỏe,	the5 	nhưng	họ	
lại	giảm	đi	việc	lây	nhieTm,	nói	khác	là	
họ	không	truye<n	bệnh	cho	nhie<u	người	
khác”,	Natasha	Yates.	
Điểm	kiểm	tra	thực	tế	thứ	ba	:”	Vắc	
xin	AstraZeneca	không	an	toàn	đối	
với	những	người	trẻ”.	
VaLc	xin	na<y	hoàn	toàn	an	toàn	cho	mọi	
người,	ha<u	he5 t	trải	qua	phản	ứng	phụ	
nhỏ	như	bi	̣đau	 ở	cánh	tay,	nhức	đa<u	
hay	 trong	 trường	 hợp	 hie5m	 gặp	 là	
đông	máu	cục	được	báo	cáo.	
Các	 dữ	 kiện	 cho	 tha5y,	 cứ	 100	 ngàn	
người	 UI c	 tuoJ i	 từ	 18	 đe5n	 29	 chıćh	
AstraZeneca,	 thı	̀ ho< 	 sơ	 ghi	 nhận	 có	
khoảng	2	trường	hợp	bi	̣máu	đông,	còn	
95	pha<n	trăm	là	không	gây	tử	vong.	
Vı	̀vậy	đặt	rủi	ro	một	người	trẻ	che5 t	vı	̀
đông	máu	do	AstraZeneca	với	 tỷ	 lệ	 là	
một	trên	một	triệu	trường	hợp.	
Ve< 	mặt	 tho5 ng	 kê,	 quý	 vi	̣ có	 theJ 	 bi	̣ tử	
vong	nhie<u	 hơn	do	 tai	 nạn	 xe	 cộ	 hay	
ngay	cả	bi	̣sét	đánh	trúng.	
“ĐeJ 	hieJu	rõ	những	rủi	ro	đó	và	đưa	ra	
một	quye5 t	điṇh	cho	mıǹh,	to5 t	nha5 t	xin	
đến	gặp	bác	sı,̃	sẽ	có	những	thông	tin	
xác	thực	và	những	lời	khuyên	cần	thiết	
cho	quý	vi”̣,	Sanjaya	Senanayake.	
"Hiện	nay	chúng	ta	thực	hiện	những	gı	̀
cần	thiết	đeJ 	cho5 ng	lại	bie5n	theJ 	Alpha	và	
may	maLn	chúng	ta	cũng	làm	tương	tự	
và	có	vẻ	như	hữu	hiệu	trong	việc	cho5 ng	
lại	Delta,	the5 	nhưng	ai	bie5 t	được	những	
gı	̀sẽ	dieTn	ra	ke5 	tie5p”,	Natasha	Yates.	

Kiểm	tra	thực	tế	thứ	tư	là:	“Vắc	xin	
không	 hữu	 hiệu	 và	 chúng	 ta	 phải	
chích	mũi	tăng	cường”.	
Trong	khi	một	so5 	quo5 c	gia	trong	đó	có	
Pháp	và	Đức	baL t	đa<u	ke5 	hoạch	chủng	
lie<u	tăng	cường	cho	những	người	deT 	bi	̣
nguy	hieJm,	đie<u	đó	không	có	nghıã	 là	
vaL c	xin	hiện	tại	không	hữu	hiệu.	
Thay	vào	đó,	với	giáo	sư	Senanayake,	
mũi	chıćh	tăng	cường	chı	̉giúp	duy	trı	̀
tıńh	 mieTn	 nhieTm	 cho	 một	 người,	 do	
mức	độ	na<y	giảm	bớt	theo	thời	gian.	
“Với	 một	 so5 	 loại	 vaL c	 xin,	 quý	 vi	̣ ca<n	
chıćh	tăng	cường,	the5 	nhưng	đie<u	na<y	
không	có	nghıã	 là	vaL c	xin	không	hiệu	
quả	mà	chı	̉ là	sự	mieTn	nhieTm	giảm	đi	
theo	thời	gian	và	quý	vi	̣ca<n	mũi	tăng	
cường	 đeJ 	 tạo	 thêm	 mức	 độ	 mieTn	
nhieTm”,	Sanjaya	Senanayake.	
Trong	 khi	 đó,	 các	 khoa	 học	 gia	 hiện	
nghiên	cứu	xem	tıǹh	trạng	mieTn	nhieTm	
do	vaL c	 xin	kéo	dài	 bao	 lâu,	 trước	khi	
chúng	ta	ca<n	tiêm	mũi	tăng	cường.	
Tie5n	 sı	̃ Yates	 nói	 raong	 một	 lie<u	 tăng	
cường	cũng	giúp	cho5 ng	lại	ba5 t	cứ	bie5n	
theJ 	mới	nào	xua5 t	hiện.	
“Một	 trong	 các	 khó	 khăn	 với	 virus	 là	
chúng	đột	biến,	vı	̀vậy	chúng	ta	bie5 t	đã	
phải	 so5 ng	 với	 loại	 Alpha	 ro< i,	 nay	 là	
Delta	và	chúng	ta	chaL c	chaLn	raong,	sẽ	có	
thêm	nhie<u	 loại	 bie5n	 chủng	 khác	 xảy	
ra".	
Các	nhà	khoa	học	cũng	hy	vọng	đại	đa	
so5 	chúng	ta	sẽ	không	tie5p	xúc	với	virus,	
the5 	nhưng	việc	chủng	ngừa	là	cách	bảo	
vệ	to5 t	nha5 t.	

Giải	thích	một	số	quan	niệm	sai	lầm	
thường	gặp	về	vắc	xin	
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