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Bắt đầu từ ngày 20 Tháng Chín  các mũi tiêm Modern  và Pfizer tăng cường (mũi tiêm thứ b ) sẽ 

sẵn sàng phục vụ trên khắp Ho  Kỳ- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừ  Dịch bệnh (CDC) r  

thông báo. 

Hiệu quả củ  v ccine sẽ giảm dần theo thời gi n  vì vậy các cơ qu n y tế Ho  Kỳ khuyến cáo mọi 

người nên tiêm nhắc lại tám tháng s u khi được tiêm phòng h i mũi đầy đủ. 

Trong khi một số tr nh luận về việc liệu có thực sự cần thiết phải tiêm nhắc lại h y không  đặc biệt 

là khi các quốc gi  khác chư  có đủ v ccine cho đợt đầu tiên  thì những nước có điều kiện cho liều 

thứ b  lại có nhiều người do dự vì e ngại những tác dụng phụ tiềm ẩn. 

Chúng t  biết gì về các tác dụng phụ từ liều thứ b  củ  v ccine COVID? 

Vì hiện chỉ có một vài quốc gi  (Isr el   g  và Hung ry) đã cung cấp mũi tiêm tăng cường cho dân  

nên thông tin về các tác dụng phụ vẫn còn hạn chế.  hưng những gì CDC cho biết là những thông 

tin đầy hứ  hẹn: 

“Cho đến n y  các phản ứng được báo cáo s u liều mR A thứ b  tương tự như củ  loạt h i liều: 

Mệt m i và đ u tại chỗ tiêm là những phản ứng phụ được báo cáo phổ biến nhất và nhìn chung  hầu 

hết các triệu chứng đều từ nhẹ đến trung bình”. 

Các tác dụng phụ thường gặp khác b o gồm mẩn đ  và sưng tấy xung qu nh vết tiêm  mệt m i  

nhức đầu  đ u cơ  ớn lạnh  sốt và buồn nôn. 

https://saigonnhonews.com/tacgia/dang-van/
https://apnews.com/article/coronavirus-vaccine-booster-shots-a10daad08f6d47aa5beca0b4da9da9d2


Trong một cuộc khảo sát từ Isr el  nơi người lớn trên 60 tuổi đủ điều kiện để tiêm các mũi nhắc lại 

từ cuối Tháng Bảy  88% người nhận v ccine Pfizer nói rằng s u liều thứ b   họ cảm thấy “tương tự 

hoặc tốt hơn” so với cảm giác củ  họ ở liều thứ h i. 

Theo CDC  “cũng như với loạt thuốc h i liều  các tác dụng phụ nghiêm trọng [s u lần tiêm thứ b ] 

rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy r ”. 
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Một số người m y mắn không có bất kỳ phản ứng nào với mũi tiêm đầu tiên và thứ h i  và nhiều 

người có thể không gặp bất kỳ vấn đề nào với mũi tiêm tăng cường.  hững người có các triệu 

chứng khó chịu sẽ bình phục trong vài ngày. 

 ếu gặp các triệu chứng kéo dài hơn hoặc việc nổi mẩn đ  và đ u qu nh vết tiêm  sốt c o… trở nên 

tồi tệ hơn  CDC khuyên bạn nên gọi bác sĩ. 

Để giảm bớt sự khó chịu s u tiêm  các bác sĩ khuyên bạn nên tập thể dục cánh t y và uống nhiều 

chất l ng. Một số bác sĩ khuyên  trước khi tiêm liều v ccine tăng cường  nên chuẩn bị các loại nước 

điện giải như Pedi lyte Electrolyte  olution  h y Hydr te Electrolyte W ter… Điều này rất hữu ích  

để uống s u khi tiêm. 

Theo tài liệu  uống nước điện giải là biện pháp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.  ó giúp đư  cơ 

thể về trạng thái cân bằng giữ  kiềm và  cid. Giúp cơ thể tránh được các tác nhân gây bệnh.  goài 

r   nó còn có tác dụng chống lại các gốc tự do  đào thải các độc tố r  kh i cơ thể. 

 


