
Giám sát an toàn 
vắc-xin COVID-19

Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ các tác dụng phụ có thể 
xảy ra sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 bằng cách tăng 
cường giám sát thụ động hiện có và thực hiện giám sát 
chủ động.

Bộ Y tế cũng hợp tác với Đại học Hồng Kông để thực hiện một chương trình giám sát chủ 
động đối với các Sự kiện bất lợi cần quan tâm đặc biệt (“AESIs”) liên quan đến vắc-xin 
COVID-19.

(Vietnamese version)

Bộ Y tế đã thiết lập một hệ thống cảnh giác dược 
cho việc chủng ngừa COVID-19, bao gồm cả việc 
nhận báo cáo về Các Sự kiện Bất lợi Sau khi Tiêm 
chủng (“AEFI”) liên quan đến vắc-xin COVID-19 
được sử dụng ở Hồng Kông từ các chuyên gia y tế 
và ngành dược phẩm. Căn cứ các yêu cầu của Quy 
chế Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (Sử 
dụng Vắc-xin), Cap. 599K để theo dõi bất kỳ sự 
kiện bất lợi nào xảy ra cho người được tiêm vắc-xin 
liên quan đến việc sử dụng vắc-xin liên quan, Giám 
đốc Y tế đã chỉ định Ủy ban chuyên gia về Đánh giá 
các sự kiện lâm sàng Sau khi tiêm chủng 
COVID-19 (“Ủy ban chuyên gia”) để cung cấp đánh 
giá độc lập về nguyên nhân tiềm ẩn liên kết giữa 
AEFI và vắc-xin COVID-19 được sử dụng ở Hồng 
Kông và cung cấp tư vấn chuyên môn cho Chính 
phủ về các vấn đề liên quan đến an toàn.

fb.com/CentreforHealthProtection

衞生防護中心Facebook專頁

www.coronavirus.gov.hk

更多防疫資訊
For more information on fighting the virus: Centre for Health Protection Facebook Fanpage
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Vietnamese version 

Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19  

 

Bộ Y tế đã thiết lập một hệ thống cảnh giác dược cho việc chủng ngừa COVID-19, bao gồm cả việc 

nhận báo cáo về Các Sự kiện Bất lợi Sau khi Tiêm chủng (“AEFI”) liên quan đến vắc-xin COVID-19 

được sử dụng ở Hồng Kông từ các chuyên gia y tế và ngành dược phẩm. Căn cứ các yêu cầu của Quy 

chế Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (Sử dụng Vắc-xin), Cap. 599K để theo dõi bất kỳ sự kiện bất 

lợi nào xảy ra cho người được tiêm vắc-xin liên quan đến việc sử dụng vắc-xin liên quan, Giám đốc Y 

tế đã chỉ định Ủy ban chuyên gia về Đánh giá các sự kiện lâm sàng Sau khi tiêm chủng COVID-19 (“Ủy 

ban chuyên gia”) để cung cấp đánh giá độc lập về nguyên nhân tiềm ẩn liên kết giữa AEFI và vắc-xin 

COVID-19 được sử dụng ở Hồng Kông và cung cấp tư vấn chuyên môn cho Chính phủ về các vấn đề 

liên quan đến an toàn.  

Bộ Y tế cũng hợp tác với Đại học Hồng Kông để thực hiện một chương trình giám sát chủ động đối 

với các Sự kiện bất lợi cần quan tâm đặc biệt (“AESIs”) liên quan đến vắc-xin COVID-19. 

Giám sá t an toàn vắc-xin COVID-19  

 
Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ các tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 

bằng cách tăng cường giám sát thụ động hiện có và thực hiện giám sát chủ động. 

Ngoài việc yêu cầu người nộp đơn ủy quyền báo cáo các tác dụng phụ tại địa phương sau khi tiêm 

vắc-xin (AEFI), Bộ Y tế đã lưu ý và tham khảo đánh giá an toàn và hiệu quả của vắc-xin do cơ 

quan quản lý dược của các quốc gia và khu vực khác nhau và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban 

hành. 

Bên cạnh việc xuất bản Tờ thông tin tiêm phòng vắc-xin liệt kê các tác dụng phụ dự kiến sau khi 

tiêm vắc-xin và thời điểm cần thiết phải tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia y tế, Bộ Y tế đã 

tham khảo các chiến lược giám sát an toàn vắc-xin COVID-19 do WHO khuyến nghị để tăng cường 

giám sát thụ động hiện có và thực hiện giám sát chủ động. Các biện pháp giám sát bao gồm: 

(i) Hệ thống Báo cáo Trực tuyến Sự kiện Bất lợi của Vắc-xin COVID-19 đã được thiết lập để nhận 

báo cáo AEFI về vắc-xin COVID-19 từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và ngành dược phẩm; 

(ii) Thư tới các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các tổ chức liên quan đã được ban hành để 

khuyến khích họ báo cáo các AEFI bị nghi ngờ nghiêm trọng hoặc không mong muốn; và 

(iii) Để giám sát chủ động, Bộ Y tế đã hợp tác với Khoa Dược và Dược lý của Đại học Hồng Kông để 

tích cực thu thập dữ liệu về các tác dụng phụ có thể xảy ra đối với vắc-xin được sử dụng, đặc biệt 

là các tác dụng ngoại ý hiếm gặp hoặc nghiêm trọng được quan tâm đặc biệt (AESI) (ví dụ như hội 

chứng Guillain Barre, viêm não tủy cấp lan tỏa cấp tính) từ các cơ sở y tế công và tư và tiến hành 

đánh giá quan hệ nhân quả. Đồng thời, giám sát toàn diện tất cả các tác dụng phụ tiềm ẩn giữa 

các vắc-xin COVID-19 được sử dụng khác nhau từ các nhóm đối tượng được chọn cũng sẽ được 

tiến hành. 

 

Để phù hợp với các biện pháp giám sát nói trên, Bộ Y tế đã thành lập Ủy ban Chuyên gia về Đánh 

giá Sự kiện Lâm sàng Sau khi Tiêm vắc-xin COVID-19 (Ủy ban Chuyên gia) để theo dõi liên tục các 

sự kiện lâm sàng tiềm ẩn (bao gồm AEFI và AESI) liên quan đến tiêm vắc-xin COVID-19 và cung 

cấp ý kiến và tư vấn của chuyên gia về giám sát an toàn của vắc-xin được sử dụng. Ủy ban chuyên 

gia đã xây dựng kế hoạch truyền thông rủi ro, bao gồm việc thông báo và theo dõi các sự kiện lâm 

sàng được báo cáo. Các hành động tiếp theo bao gồm cảnh báo an toàn về vắc-xin liên quan cho 

các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cập nhật nhãn sản phẩm và thông tin sản phẩm, và hướng dẫn 

nhà cung cấp vắc-xin tiến hành thu hồi, v.v. Nếu rủi ro của vắc-xin được sử dụng lớn hơn lợi ích 

đạt được, Bộ Y tế sẽ thực hiện các hành động thích hợp, bao gồm việc cung cấp thông tin liên quan 

cho Ban cố vấn được thành lập theo Quy định Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Sử dụng Vắc-

xin) (Quy định 599K) để xem xét và cân nhắc xem có nên đề nghị Bộ trưởng Thực phẩm và Y tế 

thu hồi giấy phép sử dụng vắc-xin liên quan hay không.  

 

Chính phủ cam kết theo dõi chặt chẽ các biến cố lâm sàng nghiêm trọng có thể xảy ra sau khi tiêm 



Vietnamese version 

phòng vắc-xin COVID-19 và giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng về bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng. 

Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, tổng số 12 113 người đã bị nhiễm COVID-19 và 212 người 

đã chết vì bệnh dịch này ở Hồng Kông. Khoảng 7.59 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm. 

Trong cùng kỳ, Hồng Kông đã nhận được khoảng 5 579 báo cáo về các biến cố bất lợi (0.07% tổng 

số liều vắc-xin đã sử dụng), bao gồm 38 trường hợp tử vong khi tiêm vắc-xin trong vòng 14 ngày 

trước khi qua đời (0.0005% tổng số liều vắc-xin đã tiêm). Hội đồng chuyên môn kết luận rằng 19 

trường hợp không có mối quan hệ nhân quả với tiêm chủng COVID-19 và sơ bộ xem xét 19 trường 

hợp không liên quan đến tiêm chủng. Ủy ban chuyên gia cho rằng không có mô hình bất thường 

nào được xác định cho đến nay và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và thu thập thêm dữ liệu 

để đánh giá. 

 

Hơn nữa, dựa trên phân tích thống kê các số liệu có liên quan, không có bằng chứng nào cho thấy 
tiêm chủng làm tăng nguy cơ tử vong cho người được tiêm. 
 

Theo kế hoạch phòng chống rủi ro được Ủy ban chuyên gia xác nhận, các số liệu và bản tóm tắt 
các sự kiện lâm sàng nhận được sẽ được công bố và cập nhật hai tuần một lần: 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-
19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf 

Vui lòng truy cập Trang web Chuyên đề (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/) thường xuyên để 
biết thêm thông tin và cập nhật. 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf

