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Cách thử nghiệm vắc-xin
Tất cả các loại vắc-xin, bao gồm cả vắc-xin ngừa COVID-19 mới, đều phải trải qua một loạt nghiên cứu và kiểm tra
(được gọi là thử nghiệm lâm sàng) để đảm bảo vắc-xin an toàn và hiệu quả trước khi đưa ra công chúng.
Điều quan trọng là các thử nghiệm lâm sàng có bao gồm một nhóm người đa dạng. Các nhà nghiên cứu cần có đủ
thông tin để đảm bảo rằng vắc-xin an toàn và có tác dụng cho tất cả các nhóm người. Điều này đặc biệt quan trọng
đối với COVID-19 bởi các cộng đồng da màu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi căn bệnh này và việc tiêm chủng có
thể giúp các cộng đồng vượt qua đại dịch.

Vắc-xin có được thử nghiệm ở những người giống tôi không?
Quý vị có thể lo lắng về việc liệu vắc-xin ngừa COVID-19 có được thử nghiệm trên những người thuộc cùng chủng tộc/
dân tộc hoặc có cùng mối quan ngại về sức khỏe như quý vị hay không.
Nếu là người da màu, quý vị có thể cảm thấy đặc biệt lo lắng khi tiêm những loại vắc-xin này. Tình trạng phân biệt
chủng tộc trong ngành y tế trước đây và hiện tại là có thật. Quý vị có thể băn khoăn liệu mình có thể tin tưởng các loại
vắc-xin này và các hệ thống phát triển vắc-xin đã phá vỡ niềm tin ở cộng đồng của quý vị trước đây hay không.

Xây dựng lại niềm tin
Ba loại vắc-xin đã nhận được Phê Duyệt Sử Dụng Khẩn Cấp (Emergency Use Approval, EUA) của Cơ Quan Quản Lý
Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration, FDA) để sử dụng tại Hoa Kỳ – Pfizer/BioNTech, Moderna và
Johnson & Johnson. Hơn 100 loại vắc-xin bổ sung đang trong những giai đoạn phát triển khác nhau trên khắp thế giới.
Nhiều loại vắc-xin khác có khả năng sẽ được phê duyệt trong tương lai.
Đối với vắc-xin ngừa COVID-19, các nhà nghiên cứu đã làm việc chăm chỉ để xây dựng lại niềm tin với cộng đồng và
tuyển dụng các tình nguyện viên đa dạng cho các nghiên cứu của họ. Các nghiên cứu bao gồm sự đa dạng về chủng
tộc, dân tộc và tuổi tác, cũng như tình trạng sức khỏe. Các nghiên cứu này đã có kết quả đa dạng hơn những nghiên
cứu vắc-xin khác trước đây. Sự hòa trộn giữa những người tham gia nghiên cứu có vẻ giống với dân số tổng thể của
Hoa Kỳ hơn.
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Nghiên cứu vắc-xin Pfizer

Tổng số người trong các nghiên cứu ở Giai Đoạn 3 - khoảng 45,000 người
Khoảng 30% số người tham gia tại Hoa Kỳ được xác định là người da màu
(44% trên toàn thế giới).
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Khoảng 46% gặp ít nhất một tình trạng bệnh làm tăng nguy cơ mắc COVID-19
nghiêm trọng, bao gồm: béo phì, tiểu đường và bệnh phổi đang tiến triển.
Những người tham gia nghiên cứu ở độ tuổi từ 12 đến trên 56.
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Tổng số người trong các nghiên cứu ở Giai Đoạn 3 - khoảng 30.000 người
37% số người tham gia được xác định là người da màu.
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Khoảng 22% số người tham gia gặp ít nhất một tình trạng bệnh làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng,
bao gồm bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh tim, bệnh phổi đang tiến triển và bệnh gan. Những người tham gia
nghiên cứu ở độ tuổi từ 18 đến trên 65.

Nghiên cứu vắc-xin Johnson & Johnson
Tổng số người trong các nghiên cứu ở Giai Đoạn 3 - khoảng 44.000 người
35% số người tham gia tại Hoa Kỳ được xác định là người da màu
(76% trên toàn thế giới).
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Khoảng 41% số người tham gia có ít nhất một tình trạng sức khỏe làm tăng nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm
trọng, bao gồm huyết áp cao, tiểu đường và béo phì.
Những người tham gia nghiên cứu ở độ tuổi từ 18 đến trên 65.
Tất cả ba loại vắc-xin được cấp phép đều an toàn và hiệu quả. Giống như với tất cả các loại thuốc, các chuyên
gia y tế tiếp tục theo dõi mọi lo ngại về độ an toàn có thể xảy ra với vắc-xin. Họ thực hiện điều này thông qua hệ
thống báo cáo an toàn được gọi là V-Safe. Bằng cách này, họ có thể
tìm và giải quyết ngay cả những mối quan ngại hiếm gặp nhất khi vắc-xin được tiêm cho hàng
triệu người.
Vắc-xin sẽ giúp bảo vệ quý vị và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Chúng tôi khuyến cáo quý vị hãy nên chủng
ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt.

Tìm kiếm “COVID-19” trên trang web Quận của quý vị để có được các thông tin tại địa phương.

