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Chuyên gia y tế hàng đầu Hoa Kỳ vừa cảnh báo nước này không nên vội vàng duyệt nhanh 

một vaccine Covid-19 trước khi nó được chứng tỏ là an toàn và hiệu quả. 

Nói với hãng tin Reuters, BS Anthony Fauci cũng cho rằng làm như vậy có thể ảnh hưởng đến 

việc phát triển các vaccine khác. 

Có tin nói Tổng thống Donald Trump đang xem xét kế hoạch tung ra một vaccine trước khi nó 

được thử nghiệm đầy đủ. 

Trump cảnh báo tại đại hội đảng về 'gian lận bầu cử' 

Hoa Kỳ chấp thuận điều trị huyết tương cho người nhiễm Covid-19 

Động thái này có thể làm tăng cơ hội ông được tái đắc cử trong kỳ bầu cử tổng thống Tháng 11 

tới. 

Phe Dân chủ cáo buộc vị tổng thống sẵn sàng làm nguy hại cho sinh mạng người dân Mỹ để trục 

lợi về chính trị. 

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump tweet rằng Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 

Kỳ (FDA) "đang làm khó cho các công ty dược phẩm đưa thuốc tới người dân để thử nghiệm 

vaccine." 

Tờ Financial Times đưa tin chính quyền Trump đang xem xét khả năng cấp phép sử dụng khẩn 

cấp (emergency use authorisation - EUA) một vaccine do Đại học Oxford của Anh và công ty 

dược phẩm AstraZeneca phát triển. 

Khoảng 10.000 người đã tình nguyện tham gia tiêm thử vaccine, nhưng theo quy định của các cơ 

quan kiểm duyệt Hoa Kỳ, một vaccine phải được thử nghiệm thành công trên 30.000 người trước 

khi được duyệt. 

Hoa Kỳ hiện có nhiều ca nhiễm và ca tử vong hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Theo số liệu 

của Đại học Johns Hopkins, Mỹ có trên 5,7 triệu ca nhiễm và trên 177.000 ca tử vong tới nay. 
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BS Fauci nói gì? 

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, BS Fauci - người đứng đầu Viện nghiên cứu về Bệnh 

truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia - cảnh báo về việc vội vàng tung ra vaccine có thể làm ảnh 

hưởng xấu đến các thử nghiệm vaccine khác. 

"Điều mà bạn không muốn thấy ở một vaccine là nó được cấp EUA trước khi bạn có dấu hiệu về 

tính hiệu quả," ông nói. 

"Một rủi ro tiềm năng là nếu bạn đưa ra một vaccine quá sớm, bạn sẽ khiến tìm người tình nguyện 

thử nghiệm cho các vaccine khác là rất khó, nếu như không nói là không thể. 

"Theo tôi, điều tối quan trọng là bạn phải chứng minh được một vaccine là an toàn và hiệu quả," 

ông nói thêm. 

Vaccine của Đại học Oxford là một trong hàng chục loại vaccine hiện đang được phát triển trên 

thế giới. 

Hầu hết các công ty dược lớn đều đã có các chương trình thử nghiệm lâm sàng lớn để thử nghiệm 

tính hiệu quả của các loại thuốc điều trị Covid-19 trong vài tuần qua. 

Trước đó, FDA đã cấp cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thuốc hydroxychloroquine để điều trị virus 

này. Nhưng vào tháng Bảy, các quan chức y tế đã rút lại EUA, với lý do các thử nghiệm lâm sàng 

cho thấy loại thuốc chống sốt rét này không có hiệu quả trong điều trị và không ngăn được những 

ai có tiếp xúc với virus bị lây nhiễm. 

Ông Trump đã từng ca ngợi tác dụng của thuốc này, điều hoàn toàn đi ngược với lời khuyên của 

các chuyên gia y tế. 

 


