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Các cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI) cư trú tại Minnesota ngày càng
đối mặt nhiều hơn với những vấn đề sức khỏe gây ra từ COVID-19. Người châu Á chiếm 5%
dân số tiểu bang Minnesota nhưng lại chiếm đến 8% những ca COVID nhập viện nguy
kịch.[1] Theo số liệu từ Minnesota Department of Health, tính đến tháng 4 năm 2022, tại
Minnesota, hơn 63,900 người châu Á đã nhiễm COVID, và trong đó có hơn 470 ca tử vong.
[2]
Chúng ta thường nói về cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương như là một cộng
đồng chung, nhưng thực tế tồn tại nhiều cộng đồng khác nhau. Liên Minh Hội Trưởng
Người Mỹ Gốc Á (Coalition of Asian American Leaders) báo cáo số liệu cho thấy tại
Minnesota năm 2020, người H’mông, Karen, Karenni đứng đầu danh sách số ca tử vong do
COVID.[1] Tại Minnesota, 29% số ca tử vong của người H’mông, Karen, Karenni là do COVID,
trong khi đó, số liệu của người da trắng là 11%. Nhìn chung, người H’mông chiếm một nửa
số ca tử vong từ COVID của toàn người dân Minnesota gốc Á. Điều này cho thấy các
chương trình hỗ trợ sức khỏe công cộng để hỗ trợ các cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái
Bình Dương là không đủ hiệu quả.
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Những quan niệm của các văn
hóa châu Á về vấn đề sức khỏe
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Các phương thuốc châu Á khác với
phương pháp chữa từng bệnh của y học
phương Tây. Y học châu Á thường nhắm
vào mục tiêu hỗ trợ sức khỏe toàn diện,
đảm bảo sự cân bằng giữa cơ thể và môi
trường xung quanh. Điều này có nghĩa là
ăn kĩ, ngủ đủ, luyện tập thể dục thể thao,
thích nghi với thời tiết.
Sử dụng các dược liệu từ thiên nhiên và
phương pháp tự nhiên luôn là trọng tâm
trong y học trị liệu châu Á. Thuốc bắc là
một ví dụ điển hình, nó luôn là sự lựa chọn
hàng đầu trong các phương thuốc. Quan
niệm tận dùng thiên nhiên là một trong
những lí do người Mỹ gốc Á và Thái Bình
Dương tập trung vào việc xây dựng hệ
miễn dịch một cách tự nhiên thay vì sử
dụng vắc-xin.
Các phương thuốc tự nhiên vô cùng hiệu
quả trong việc duy trì cơ thể khỏe mạnh
về lâu về dài, nhưng những nguy hiểm mà
COVID gây ra vô cùng nhiều và quá
nhanh. Mọi người cần phải nỗ lực hơn nữa
trong việc đảm bảo an toàn, và tiêm
phòng vắc-xin có thể hỗ trợ rất nhiều.

Nhiều thói quen và quan niệm của các văn
hóa châu Á góp phần bảo vệ họ khỏi các
vi-rút như COVID. Ví dụ, nhiều văn hóa
châu Á luôn đặt cộng đồng và gia đình lên
hàng đầu. Điều này góp phần thúc đẩy
giãn cách xã hội và thói quen đeo khẩu
trang. Những hành động này giúp ngăn
chặn sự lây lan của COVID. Những triết lý y
học và dược học của người châu Á cũng
có một lịch sử vững chải và được nghiên
cứu công phu. Các lương y đã phát triển
và cải tiến các phương pháp châm cứu
được hơn 4000 năm.

Ange Hwang, một người dân Minnesota và
cũng là người điều hành Asian Media
Access, từng chia sẽ, “Bên cạnh các mũi
tiêm phòng COVID-19, năm ngoái là năm
đầu tiên tôi đi tiêm cúm mùa. Đối với cảm
cúm, tôi thường cảm thấy an toàn hơn
ngay cả khi chính bản thân bị, chỉ cần
nghỉ ngơi vài ngày, tôi sẽ khỏe lại. Nhưng
với tốc độ lây lan của COVID-19 và những
hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe nó
gây ra đã cảnh giác tôi phải đi tiêm phòng
ngay lập tức để bảo vệ bản thân và gia
đình.” [3]
Hoàn toàn tự nhiên, vắc-xin xây dựng hệ
miễn dịch, hỗ trợ cơ thể giống như khi bạn
thật sự nhiễm COVID. Vắc-xin rèn luyện cơ
thể để chiến đấu với COVID và xây dựng
phản ứng miễn dịch một cách tự nhiên.
COVID gây ra những phản ứng nguy hiểm
cho cơ thể. Nhưng vắc-xin giúp xây dựng
hệ miễn dịch một cách an toàn và trong
tầm kiểm soát.
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Quan tâm đến trẻ nhỏ
COVID cũng có thể gây nguy hiểm đến trẻ
nhỏ và dẫn đến những bệnh mãn tính
khác về sau. Từ tháng 8 năm 2021, 1/5 số ca
nhiễm COVID là trẻ em. Hiện nay vẫn
nhiều trẻ em phải nhập viện vì mắc phải
vi-rút này. Vắc-xin có thể hỗ trợ bảo vệ trẻ
em. Vắc-xin của Pfizer an toàn đối với trẻ
em từ 5 tuổi trở lên. Trẻ em từ 5 – 11 tuổi và
12 – 17 tuổi sẽ được tiêm 2 mũi dành riêng
cho từng nhóm tuổi.

Nhiều phụ huynh châu Á lo ngại về độ an
toàn của vắc-xin đối với trẻ nhỏ và vì sao
vắc-xin lại được tiêm theo độ tuổi thay vì
cân nặng. Cân nặng quan trọng đối với số
lượng thuốc sử dụng (ví dụ như Tylenol).
Với thuốc, một liều lượng phù hợp sẽ giúp
thuốc dễ di chuyển trong mạch máu.
Nhưng vắc-xin không hoạt động như vậy
vì vắc-xin không chứa thuốc.

Vắc-xin hoạt động bằng cách kích hoạt hệ
miễn dịch. Vậy nên, yếu tố quan trọng
nhất là tốc độ phản ứng của hệ miễn dịch
ở trẻ. Điều này phụ thuộc vào sự phát triển
của cơ thể. Sự phát triển thay đổi theo độ
tuổi, không phải kích cỡ. Vì vậy, vắc-xin
được tiêm theo tuổi. Độ tuổi dậy thì bắt
đầu từ tầm 12 tuổi. Đây là thời điểm trẻ
nhỏ có nhiều sự thay đổi về hóc môn cũng
như sự phát triển. Vì lí do này, 12 được
chọn là độ tuổi để phân cách hai nhóm
vắc-xin.

DID YOU KNOW?

COVID cũng có thể gây nguy
hiểm đến trẻ nhỏ và dẫn đến
những bệnh mãn tính khác về
sau. Từ tháng 8 năm 2021, 1/5 số
ca nhiễm COVID là trẻ em. Hiện
nay vẫn nhiều trẻ em phải nhập
viện vì mắc phải vi-rút này.

Vắc-xin được thử nghiệm trên 3,100 trẻ
nhỏ từ các chủng tộc khác nhau, bao gồm
90 trẻ em châu Á.[4] Vắc-xin đã được
thông qua kiểm nghiệm vì nó không gây
bất cứ ảnh hưởng nào liên quan đến vấn
đề an toàn cho trẻ. Tiêm phòng đầy đủ (23 mũi) là điều quan trọng để hệ miễn dịch
trở nên khỏe mạnh. Trẻ nhỏ trong độ tuổi
5 – 11 hiện đang không được tiêm phòng
đầy đủ. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2022,
Minnesota Department of Health thống kê
rằng 42% trẻ em trong độ tuổi này được
tiêm phòng COVID mũi đầu, nhưng chỉ
38% trẻ em được tiêm phòng đầy đủ.[5]
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Sự an toàn của cộng đồng
Bảo đảm an toàn sức khỏe là nổ lực của từng cá nhân, hộ gia đình, và cả cộng đồng. Khi
nhiều người được tiêm vắc-xin, vi-rút sẽ khó lây lan. Vì vậy, vắc-xin vừa bảo vệ sức khỏe cá
nhân, vừa đảm bảo an toàn cho mọi người. Sự miễn dịch tốt của cả cộng đồng rất quan
trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của những người lớn tuổi và những người có các vấn đề
bệnh lý khác. Tiêm vắc-xin là thể hiện trách nhiệm của từng cá nhân đối với sức khỏe của
gia đình và mọi người xung quanh.
Các bác sĩ và y tá luôn sẵn sàng để trả lời các thắc mắc và giải đáp những lo ngại của bạn.
Đừng ngần ngại nêu những thắc mắc và hãy cùng người thân, bạn bè thảo luận về những
trải nghiệm của nhau về tiêm vắc-xin phòng ngừa. Những điều trên sẽ giúp bạn quyết
định rằng liệu vắc-xin có đang hỗ trợ cho bạn và cộng đồng của chính bạn không. Truy
cập trang web projecthealings.info để biết thêm thông tin chi tiết.
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