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NỘI DUNG 
 

       Thông tin thuốc 

Health Canada cấp phép cho vaccin COVID-19 AstraZeneca với nhãn lọ và hộp chỉ có 

tiếng Anh 

       Thông tin điều trị 

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của 

AstraZeneca.  

 Cảnh giác dược 

            EMA: Kết luận về vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và biến cố thuyên tắc - huyết khối.



Khoa Dược – Bệnh viện Huyện Củ Chi Thông tin thuốc tháng 03/2021   2  

Nguồn http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1893/Health-Canada-cap-
phep-cho-vaccin-COVID-19-AstraZeneca.htm 

 

 

 

HEALTH CANADA  CẤP PHÉP CHO VẮC XIN COVID – 19  ASTRAZENECA  

VỚI NHÃN LỌ VÀ HỘP CHỈ CÓ TIẾNG ANH 

Bộ Y tế Canada đã cấp phép sử dụng cho vaccin COVID-19 AstraZeneca theo Lệnh 

tạm thời về việc nhập khẩu, bán và quảng cáo thuốc liên quan đến COVID-19 (Interim Order 

Respecting the Importation, Sale and Advertising of Drugs for Use in Relation to COVID-19) 

để tiếp cận nguồn vaccin sớm trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Tại thời điểm này, các nhãn lọ 

và hộp vaccin chỉ mới được trình bày bằng tiếng Anh và thiếu một số thông tin quan trọng 

dành riêng cho Canada thường được tìm thấy trên các nhãn được Bộ Y tế Canada phê duyệt. 

             Sản phẩm 

Vaccin COVID-19 AstraZeneca, vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [tái tổ hợp]) 

Dung dịch 5 mL tiêm bắp. Mỗi lọ chứa 10 liều (mỗi liều 0.5 mL). 

DIN: 02510847 

Nhà sản xuất: AstraZeneca Canada Inc. 

Nhà nhập khẩu và phân phối tại Canada: AstraZeneca Canada Inc. 

             Thông tin cơ bản 

Vaccin COVID-19 AstraZeneca được chỉ định tiêm chủng tích cực để phòng ngừa bệnh 

COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. 

Với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do đại dịch hiện tại, vào ngày 26 tháng 

2 năm 2021 Bộ Y tế Canada đã cấp phép cho vaccin COVID-19 AstraZeneca được nhập khẩu, 

bán và quảng cáo với nhãn lọ và hộp chỉ bằng tiếng Anh để phân phối vaccin ban đầu. Điều 

này cho phép người dân Canada tiếp cận sớm hơn với vaccin này trước khi có vaccin COVID-

19 AstraZeneca mang nhãn Canada, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai vaccin 

COVID-19 trên toàn cầu. 

Bộ Y tế Canada cho phép COVAX sử dụng nhãn chỉ có tiếng Anh trong một khoảng 

thời gian giới hạn. Vaccin có thông tin ghi nhãn mác dành riêng cho Canada sẽ được triển khai 

vào tháng 6 năm 2021. Bộ Y tế Canada cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin ghi nhãn bằng tiếng 

Pháp và tiếng Anh trên trang web covid-vaccine.canada.ca của chính phủ liên bang. 

 

 

http://www.covid-vaccine.canada.ca/
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             Lưu ý cho các cán bộ y tế 

- Nên sử dụng chuyên khảo đã được phê duyệt về Sản phẩm của Canada (có sẵn bằng 

tiếng Pháp và tiếng Anh trên Cơ sở dữ liệu về sản phẩm thuốc của Bộ Y tế Canada, trang web 

covid-vaccine.canada.ca của chính phủ liên bang hoặc tại www.AZCOVID-19.com) để có 

thông tin đầy đủ về sản phẩm. 

- Các thông tin quan trọng dành riêng cho Canada sau đây không có trên nhãn hộp và 

lọ COVAX 

+ Số nhận dạng thuốc (DIN) 

+ Tên và địa chỉ của chủ sở hữu DIN Canada 

+ Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu và phân phối Canada 

+ Tất cả văn bản tương ứng bằng tiếng Pháp 

- Tên biệt dược của vaccin trên nhãn COVAX là Vaccin COVID-19 AstraZeneca. 

- Các nhãn lọ và/hoặc hộp cho nguồn cung cấp vaccin ban đầu có thể bao gồm dòng 

chữ “Nguồn cung cấp COVAX”. Điều này không liên quan đến ủy quyền của Canada. 

- Thông tin ghi nhãn cụ thể của Canada, bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, có thể được truy 

cập tại www.AZCOVID-19.com, hoặc bằng cách quét mã QR trên hộp carton. Thông tin này 

cũng có sẵn trên trang web covid-vaccine.canada.ca của chính phủ liên bang. 

- AstraZeneca đã cập nhật nhãn lọ, hộp bằng tiếng Pháp và tiếng Anh được Bộ Y tế 

Canada đã phê duyệt trong Phụ lục B, và cung cấp chúng trên trang web www.AZCOVID-

19.com để các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tham khảo. Các nhãn này cũng có sẵn trên trang 

web covid-vaccine.canada.ca của chính phủ liên bang. 

  

 

http://www.covid-vaccine.canada.ca/
http://www.azcovid-19.com/
http://www.azcovid-19.com/
http://www.covid-vaccine.canada.ca/
http://www.azcovid-19.com/
http://www.azcovid-19.com/
http://www.covid-vaccine.canada.ca/
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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KHÁM SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC 

XIN PHÒNG COVID – 19 CỦA ASTRA ZENECA. 

 

Nhằm phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng, thực hiện Nghị quyết số: 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng Vắc xin phòng Covid-19. Bộ Y tế ban hành 

Quyết định Số 1624 /QĐ-BYT ngày 18/3/2021 về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Astra Zeneca.  
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EMA: KẾT LUẬN VỀ VẮC XIN COVID – 19  ASTRAZENECA 

VÀ BIẾN CỐ THUYÊN TẮC – HUYẾT KHỐI. 

Ngày 18/03/2021, sau khi đánh giá sơ bộ về các báo cáo biến cố, Cơ Quan Quản lý 

Dược phẩm Châu ÂU (European Medicines Agency – EMA) đã đưa ra kết luận về nguy cơ 

huyết khối ở bệnh nhân tiêm chủng vắc-xin Covid-19 AstraZeneca như sau:  

- Lợi ích của việc tiêm chủng vắc-xin trong việc ngăn chặn sự lan rộng của Covid-19 

(bản thân Covid-19 cũng gây ra các rối loạn đông máu và có thể dẫn đến tử vong) vẫn vượt trội 

so với các nguy cơ gặp tác dụng bất lợi 

- Việc sử dụng vắc-xin không liên quan đến tăng nguy cơ xuất hiện biến cố thuyên tắc - 

huyết khối nói chung ở người tiêm vắc-xin 

- Hiện không có bằng chứng cho thấy có vấn đề với một số lô vắc-xin nhất định hoặc 

liên quan đến một cơ sở sản xuất cụ thể 

- Tuy nhiên, vắc-xin có thể liên quan đến một số ca huyết khối rất hiếm gặp, có giảm tiểu 

cầu, kèm hoặc không kèm theo xuất huyết, trong đó có huyết khối xoang tĩnh mạch não (CVST). 

 Trong khoảng 20 triệu người đã tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca ở Anh và ở các 

nước trong Liên minh Châu Âu tính đến ngày 16/03/2021, có 7 ca đông máu nội mạch lan tỏa 

(DIC) và 18 ca huyết khối xoang tĩnh mạch não. Mối quan hệ nhân quả giữa các biến cố này và 

việc tiêm vắc-xin chưa được chứng minh nhưng cũng có thể có mối liên quan đến vắc-xin và 

cần đánh giá thêm. 

Theo Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) của EMA, tổng số ca gặp biến 

cố thuyên tắc - huyết khối sau khi tiêm vắc-xin (cả trong nghiên cứu và sau khi vắc-xin được 

cấp phép) là 469, vẫn thấp hơn tỷ lệ ghi nhận trong quần thể dân cư chung. PRAC xác nhận 

không có sự tăng nguy cơ huyết khối nói chung sau khi tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, ở người trẻ 

tuổi, vẫn còn một số quan ngại liên quan đến những ca huyết khối hiếm gặp ở trên. PRAC xem 

xét chi tiết các báo cáo CVST và DIC từ các quốc gia thành viên, trong đó, có 9 ca tử vong. Hầu 

hết các ca này xảy ra ở người dưới 55 tuổi và phần lớn là nữ giới. Mặc dù các biến cố trên hiếm 

gặp nhưng bản thân Covid-19 cũng có thể gây ra các vấn đề đông máu ở bệnh nhân. Vì vậy, rất 

khó xác định tỷ lệ xuất hiện biến cố huyết khối ở người không tiêm chủng. Tuy nhiên, dựa trên 

dữ liệu tiền Covid-19, có thể ước tính khoảng dưới 1 ca DIC được báo cáo ở đối tượng người 
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dưới 50 tuổi trong 14 ngày sau tiêm vắc-xin nhưng đến ngày 16/03/2021, thực tế ghi nhận 5 ca. 

Tương tự, ước tính có 1,35 ca CVST ở độ tuổi tương tự nhưng đến ngày lấy mốc 16/03/2021, 

ghi nhận thực tế 12 ca. Sự mất cân bằng giữa con số thực tế và ước đoán này không xuất hiện ở 

quần thể người cao tuổi tiêm vắc-xin. 

PRAC cho rằng hiệu quả của vắc-xin Covid-19 AstraZeneca trong việc giảm thiểu tỷ lệ 

nhập viện và tử vong do Covid-19 vẫn cao hơn khả năng thực sự rất nhỏ gây DIC hoặc CVST. 

Tuy nhiên, với những phát hiện này, bệnh nhân cần được cảnh báo về các hội chứng trên và nếu 

có dấu hiệu, triệu chứng cảnh báo, bệnh nhân cần đến cơ sở khám, chữa bệnh ngay. PRAC 

khuyến cáo cập nhật thông tin sản phẩm của vắc-xin Covid-19 AstraZeneca để cảnh bảo nguy 

cơ này. PRAC vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các báo cáo huyết khối và có thể tiến hành 

thêm nghiên cứu để cung cấp thêm dữ liệu về xét nghiệm cũng như bằng chứng từ nghiên cứu 

đời thực. 

Thông tin cho người bệnh: 

- Vắc-xin Covid-19 AstraZenecakhông liên quan đến tăng nguy cơ huyết khối nói 

chung. 

- Có một trường hợp rất hiếm gặp xuất hiện huyết khối kèm theo giảm tiểu cầu sau tiêm 

chủng. Các báo cáo này phần lớn ở phụ nữ dưới 55 tuổi. 

- Do tình trạng dịch Covid-19 rất nghiêm trọng và vẫn đang lan rộng, lợi ích của vắc-

xin Covid-19 AstraZeneca này trong việc phòng ngừa bệnh vẫn vượt trội nguy cơ tác dụng bất 

lợi. 

- Tuy nhiên, sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca, nếu người bệnh xuất hiện các 

dấu hiệu sau cần đến cơ sở khám, chữa bệnh ngay 

                  + Khó thở 

                  + Đau ngực hoặc đau dạ dày 

                  + Sưng hoặc lạnh tay hoặc chân 

                  + Đau đầu mức độ nặng hoặc nặng hơn hoặc mờ mắt sau tiêm chủng 

                  + Chảy máu kéo dài 

                  + Xuất hiện nhiều vết bầm tím nhỏ, chấm đỏ hoặc tím hoặc tụ máu dưới da 
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Thông tin cho cán bộ y tế: 

- Các trường hợp giảm tiểu cầu và huyết khối, trong đó, một số là huyết khối tĩnh mạch 

mạc treo tràng hoặc mạch não/ xoang tĩnh mạch não đã được báo cáo ở người sau tiêm chủng 

vắc-xin Covid-19 AstraZeneca. Phần lớn báo cáo ở phụ nữ dưới 55 tuổi. Tuy nhiên, điều này 

một phần có thể do đây là các đối tượng được ưu tiên tiêm chủng vắc-xin trước ở các quốc gia 

thành viên. 

- Số lượng báo cáo thuyên tắc - huyết khối vượt quá con số ước tính nhưng chưa chứng 

minh được mối quan hệ nhân quả và do đó, không thể loại trừ. Tuy nhiên, do các biến cố hiếm 

gặp và việc xác định tỷ lệ chính xác xuất hiện huyết khối trong quần thể người không tiêm 

vắc-xin rất khó, mối liên quan giữa việc tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và các biến cố 

thuyên tắc - huyết khối ở mức không chắc chắn. 

- EMA tiếp tục nhận định lợi ích của vắc-xin Covid-19 AstraZeneca vẫn vượt tội nguy 

cơ và nhìn chung, không có mối liên quan với biến cố thuyên tắc - huyết khối nói chung. Tuy 

nhiên, thông tin sản phẩm của vắc-xin Covid-19 AstraZeneca sẽ được cập nhật thông tin về 

các ca CVST và DIC có thể xảy ra. 

- Cán bộ y tế cần cảnh báo bệnh nhân về nguy cơ thuyên tắc - huyết khối, DIC và 

CVST có thể xuất hiện sau tiêm chủng. 

- Người bệnh sau tiêm chủng cần đến cơ sở khám, chữa bệnh ngay khi xuất hiện các 

triệu chứng thuyên tắc - huyết khối, đặc biệt là dấu hiệu giảm tiểu cầu và xuất hiện cục máu 

đông trong não như dễ bầm tím hoặc chảy máu, đau đầu nặng hoặc kéo dài, đặc biệt sau 3 

ngày tiêm chủng. 

Cùng ngày 18/03/2021, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh (MHRA) cũng xác nhận lợi 

ích của vắc-xin Covid-19 AstraZeneca vẫn vượt trội nguy cơ. Bệnh nhân được khuyến cáo đi 

tiêm theo kế hoạch. Theo MHRA, 5 trường hợp CVST được báo cáo ở Anh vẫn đang tiếp tục 

được đánh giá. Tỷ lệ biến cố được ước tính < 1 / 1 triệu người tiêm vắc-xin. Biến cố này cũng 

có thể tự xảy ra nên mối quan hệ nhân quả giữa việc tiêm vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và 

biến cố xảy ra chưa được chứng minh. 

  

 


