
Quý vị hãy đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin trên cổng thông tin MyOchsner ngay hôm nay. Truy cập ochsner.org/vaccine để biết thêm 

thông tin, hoặc gọi số 844-888-2772 nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào. Để biết thêm thông tin 

và nguồn trợ giúp về COVID-19, hãy truy cập vào trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (cdc.gov) hoặc Sở Y tế Louisiana (ldh.la.gov).

Di chứng COVID: Sự thật về 
các Tác dụng phụ Kéo dài

SỰ THẬT: Biến thể Delta có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tác dụng phụ do COVID-19, đặc biệt là ở 
những người trẻ tuổi, chưa được tiêm vắc-xin. 
Các tình trạng sau COVID bao gồm, nhưng không chỉ gồm các vấn đề sau: rối loạn thần kinh; ảnh hưởng đa cơ quan đến hầu hết, 
nếu không phải tất cả, các hệ thống cơ thể; tình trạng tự miễn; mệt mỏi; thở gấp; đau ngực; khó ngủ; thay đổi đối với các thụ thể vị 
giác và khứu giác; và các vấn đề về trí nhớ và tập trung. Việc tiêm vắc-xin không chỉ bảo vệ quý vị khỏi bị nhiễm virus, mà còn bảo 
vệ quý vị khỏi các triệu chứng nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn mà những người không được tiêm chủng thường gặp phải.

SỰ THẬT: Hội chứng viêm đa hệ thống (MIS) là một tình trạng nghiêm trọng ảnh hưởng phần lớn 
đến trẻ em trong hoặc ngay sau khi nhiễm COVID-19.
MIS ở trẻ em là một tình trạng nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong, trong đó các bộ phận cơ thể khác nhau có thể bị viêm, bao 
gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt, hoặc các cơ quan tiêu hóa. Mặc dù nguyên nhân của MIS vẫn chưa được xác nhận đầy đủ, 
nhưng chúng tôi biết rằng có nhiều trẻ em mắc MIS đã bị nhiễm virus gây ra COVID-19 hoặc đã từng ở gần người mắc COVID-19. 
MIS thường thấy ở trẻ em trong độ tuổi đi học, nhưng đã có những trường hợp được báo cáo xảy ra ở thanh niên, do đó điều quan 
trọng là tất cả trẻ em từ 12 tuổi trở lên cần được tiêm vắc-xin. Trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm vắc-xin. Quan trọng là 
phụ huynh và những người chăm sóc khác của những trẻ đó phải tiêm vắc-xin để bảo vệ các em khỏi bị phơi nhiễm hoặc bị nhiễm 
COVID-19.

SỰ THẬT: Ngay cả những trường hợp mắc COVID-19 nhẹ cũng có thể bị tổn thương các cơ quan 
lâu dài và đáng kể.
Các xét nghiệm hình ảnh được thực hiện nhiều tháng sau khi hồi phục khỏi COVID-19 cho thấy cơ tim bị tổn thương kéo dài, ngay 
cả ở những người chỉ mắc các triệu chứng COVID-19 nhẹ. Điều này có thể làm tăng nguy cơ suy tim hoặc các biến chứng tim khác 
trong tương lai. Loại viêm phổi thường liên quan đến COVID-19 có thể gây tổn thương lâu dài cho các phế nang, là các túi khí nhỏ 
trong phổi. Các mô sẹo hình thành có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp lâu dài. Hiếm khi, COVID-19 có thể gây ra đột quỵ, co giật 
và hội chứng Guillain-Barré — một tình trạng gây liệt tạm thời, thậm chí ở những người trẻ tuổi.

SỰ THẬT: Cách tốt nhất để phòng ngừa các tình trạng sau COVID và di chứng COVID là tiêm  
vắc-xin sớm nhất có thể.
Các loại vắc-xin đã được chứng minh là có hiệu quả và không gây ra bất kỳ tác dụng phụ đáng kể hoặc lâu dài nào cho người tiêm. 
Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên, bao gồm cả những người đã mắc COVID-19 hoặc tình trạng sau COVID, nên
tiêm vắc-xin.

Biến thể Delta đang khiến những người trẻ tuổi, chưa được tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc 
các tình trạng suy nhược sau COVID, còn được gọi là di chứng COVID. Sau đây là danh 

sách các sự thật xung quanh các tác dụng phụ nghiêm trọng và kéo dài có thể xảy ra
do mắc COVID-19.


