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 Theo thống kê của UNICEF tháng 5/2021, số
tử vong do COVID-19 ở trẻ em trên toàn cầu 
(78 nước) là 8700/2,7 triệu ca tử vong, 
chiếm khoảng 0,3% số tử vong ở trẻ em và
thanh thiếu niên dưới 20 tuổi.
60% xảy ra ở thanh thiếu niên 10- 19 tuổi

40% ở trẻ em từ 0-9 tuổi

https://data.unicef.org/topic/child-survival/covid-19/



 Thống kê từ tháng 
3/2020- 8/2021 trên 
toàn nước Mỹ cho thấy 
chưa đến 2% bệnh nhân 
nhập viện do Covid-19 
dưới 18 tuổi . 

 Cụ thể có 3469 trẻ em 
nhập viện và 420 trẻ em 
tử vong do Covid-19. 
Tuy nhiên, từ tháng 8 
đến nay, tỉ lệ phần trăm 
bệnh nhân nhập viện do 
Covid-19 là trẻ em tăng 
nhanh, gần gấp đôi, đến 
4%, theo thống kê gần 
đây của viện hàn lâm 
Nhi Khoa Hoa Kỳ

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-
infections/children-and-covid-19-state-level-data-
report?fbclid=IwAR3Ysu4Qs8bIq_wS0PzvL9gVjPMkly_AVuO-
8UMJ_bd69r0zwSS7c2Bk6kA







 Tại Hoa Kỳ, Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và 
Hàn Quốc, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở trẻ em 
vẫn rất hiếm cho đến tháng 2 năm 2021, với tỷ lệ
0,17/100.000 dân, chiếm 0,48% ước tính tổng số
tử vong do mọi nguyên nhân trong một năm bình 
thường 

 Nhìn chung, không có bằng chứng rõ ràng về xu 
hướng gia tăng tỷ lệ tử vong trong suốt thời gian 
đến tháng 2 năm 2021, nhưng các trường hợp tử
vong thêm đã rõ ràng xảy ra ở trẻ em và thanh 
niên trong các giai đoạn lây truyền trong cộng 
đồng cao

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-

4642(21)00066-3/fulltext



 Mới đây trong một cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, 
lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết từ đầu năm 2021, TP.HCM ghi nhận 
khoảng 14.800 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19

 Trong số đó có 13 trường hợp đã tử vong. Hầu hết trẻ bệnh nặng và tử vong 
đều có bệnh lý nền, trong đó có những bệnh rất nặng như ung thư.

 Thống kê tại BV Nhi Đồng 2 cho thấy, từ khi BV bắt đầu nhận F0 vào tháng 
6/2021, đến nay đã có khoảng 1.300 bệnh nhân được tiếp nhận. đến nay tỉ lệ 
trẻ em nhiễm COVID-19 diễn tiến tử vong tại bệnh viện khá thấp

 Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, số trẻ em mắc COVID-19 tại Hà Nội trong 
đợt dịch này đang có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Từ 5/7 tới 30/7/2021, có tới 
khoảng 5% tổng số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ từ 0-5 tuổi.

https://afamily.vn/tphcm-co-14800-f0-la-tre-em-tu-dau-nam-den-nay-
dieu-tri-covid-19-cho-tre-the-nao-20210914001433686.chn



 Ở người lớn, các triệu chứng phổ biến bao
gồm sốt và ho, đau họng, mất khứu giác/vị
giác, tiêu chảy, trong trường hợp nghiêm
trọng hơn, có thể bị viêm phổi nặng và khó
thở, sốc hoặc đông máu lan tỏa. Trẻ em bị
COVID-19 cũng có thể có những triệu chứng
này, nhưng khả năng bị bệnh nặng ít hơn.





 Mục đích của nghiên 
cứu này là mô tả các 
đặc điểm lâm sàng, xét 
nghiệm và X quang của 
trẻ em bị COVID ‐ 19.

 Tổng số 38 nghiên cứu
(1124 trường hợp) 
:14,2% không có triệu
chứng, 36,3% nhẹ, 
46,0% trung bình, 2,1% 
nặng và 1,2% nguy
kịch.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32492251/



 Triệu chứng phổ biến nhất là sốt (47,5%), sau đó là ho (41,5%), 
các triệu chứng về mũi ( chảy nước mũi và nghẹt mũi, các triệu 
chứng mất khứu giác ) (11,2%), tiêu chảy (8,1%) và buồn nôn / 
nôn (7,1%). Các dấu hiệu lâm sàng khác được mô tả là ban đỏ
hầu họng (20,6%), nhịp tim nhanh (18,6%) và thở nhanh (13,4%) 
khi nhập viện

 (36,9%) trẻ em được chẩn đoán bị viêm phổi và 43 (10,9%) nhiễm
trùng đường hô hấp trên đã được báo cáo.

 Số lượng BC : 13 (7,5%) tăng cao, 29 (16,6%) giảm và 132 
(75,8%) bình thường. Giảm BC rõ rệt ở người lớn nhiễm COVID-
19, đặc biệt là trong những trường hợp nặng (96,1%)

 Số lượng tế bào lympho bình thường (69,5%) và tăng trong 
(11,7%) .trường hợp lượng tế bào lympho giảm chỉ được mô tả ở
12,9% trẻ em bị nhiễm bệnh. Ngược lại ở người lớn 80% trường 
hợp nặng bị giảm

 Số lượng tiểu cầu bình thường được báo cáo là 78,1% và giảm 
3,2%



 Mức độ protein phản ứng C (CRP) tăng cao  (19,3%) .Mức 
procalcitonin tăng (49,8%) gặp ở trường hợp bệnh nặng.

 chụp CT cho thấy những bất thường (63% ) dạng kính mờ, 
đông đặc nhu mô, đôi khi có dạng tròn và phân bố ở ngoại vi 
phổi, Tràn dịch màng phổi được quan sát thấy ở một đứa trẻ
2 tháng tuổi bị nhiễm đồng thời RSV và SARS ‐ CoV ‐ 2. Trong 
khi 86,2% trường hợp người lớn có biểu hiện bất thường trên 
CT ngực

 Đại đa số trẻ em bị COVID-19 có một diễn biến lâm sàng 
thuận lợi và các biểu hiện lâm sàng của chúng rất khác so với 
các trường hợp người lớn. Sốt và các triệu chứng hô hấp 
không nên được coi là dấu hiệu của COVID-19 ở trẻ em. Do 
đó, bác sĩ nhi khoa cần có mức độ nghi ngờ lâm sàng cao để
chẩn đoán trẻ bị nhiễm SARS ‐ Cov ‐ 2, vì phần lớn các trường 
hợp bệnh nhi không có triệu chứng hoặc nhẹ



https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/
2766920

 Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và xét nghiệm 
của bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện tại bệnh 
viện nhi và so sánh các thông số này giữa bệnh nhân 
nhập viện có và không mắc bệnh nặng



 Đánh giá hồi cứu bao gồm trẻ em và thanh thiếu 
niên (≤21 tuổi) nhập viện đã được kiểm tra dựa 
trên nghi ngờ về COVID-19 giữa 1 tháng 3 đến 
15 tháng 4 năm 2020 và có kết quả dương tính 
với SARS-COV2

 Trong số 50 bệnh nhân, Số ngày trung bình từ
khi bắt đầu có triệu chứng đến khi nhập viện là 2 
ngày ( 1-5 ngày).

 Hầu hết (40 [80%]) có sốt hoặc các triệu chứng hô
hấp (32 [64%]), 3 bệnh nhân (6%) chỉ có biểu hiện
đường tiêu hóa được xác định.

 Béo phì (11 [22%]) là bệnh đi kèm phổ biến nhất



 Cần hỗ trợ hô hấp cho 16 bệnh nhân (32%), trong đó có 9 bệnh
nhân (18%) phải thở máy. Một bệnh nhân (2%) tử vong.

 Không ai trong số 14 trẻ sơ sinh và 1 trong 8 bệnh nhân suy giảm
miễn dịch mắc bệnh nặng. Béo phì có liên quan đáng kể với thở
máy ở trẻ em từ 2 tuổi

 Những người bị bệnh nặng có protein phản ứng C cao hơn đáng
kể , cũng như nồng độ đỉnh interleukin 6, ferritin và D-dimer tăng
cao trong thời gian nhập viện. Thử nghiệm dương tính kéo dài (tối
đa 27 ngày) được quan sát thấy ở 4 bệnh nhân

 Kết luận : Trong nghiên cứu hàng loạt trường hợp này về trẻ em
và thanh thiếu niên nhập viện với COVID-19, bệnh có các biểu
hiện đa dạng. Trẻ sơ sinh và bệnh nhân suy giảm miễn dịch không
bị tăng nguy cơ mắc bệnh nặng. Béo phì có liên quan đáng kể đến
mức độ nghiêm trọng của bệnh. Các dấu hiệu viêm tăng cao được
thấy ở những người bị bệnh nặng.



https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-
4642(20)30177-2/fulltext

Nghiên cứu thuần tập đa trung tâm có sự tham gia của 82 cơ sở chăm sóc
sức khỏe trên 25 quốc gia châu Âu, bao gồm tất cả BN từ 18 tuổi trở xuống
bị nhiễm SARS-CoV-2 đã được xác nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 1 
/4 đến 24 / 4 /2020, trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19 ở 
Châu Âu



 Có 582 BN bị nhiễm SARS-CoV-2 đủ tiêu chẩn Có PCR (+) với độ tuổi
trung bình là 5 tuổi . Tỷ lệ nam / nữ : 1/ 15.

 507 (87%) cá nhân không cần hỗ trợ hô hấp ở bất kỳ giai đoạn nào. 145 
(25%) đã có bệnh nền. 363 (62%) người được nhập viện. 75 (13%) bệnh 
nhân cần hỗ trợ oxy: 31 (5%) được bắt đầu thở áp lực dương liên tục 
(CPAP) và 25 (4%) thở máy (bao gồm 14 người đã được quản lý bằng 
CPAP ban đầu). Thời gian thở máy trung bình là 7 ngày

 Các yếu tố nguy cơ đáng kể để yêu cầu nhập viện là trẻ dưới 1 tháng , giới 
tính nam, tình trạng bệnh lý từ trước, và có các dấu hiệu hoặc triệu chứng 
nhiễm trùng đường hô hấp dưới khi xuất hiện.

 Thuốc được sử dụng thường xuyên nhất có hoạt tính kháng vi-rút là 
hydroxychloroquine, remdesivir, lopinavir – ritonavir và oseltamivir.

 Thuốc điều hòa miễn dịch được sử dụng bao gồm corticosteroid, globulin 
miễn dịch tiêm tĩnh mạc, tocilizumab , anakinra và siltuximab



 Khi kết thúc nghiên cứu có 4 trẻ tử vong (tỷ lệ tử
vong 0,69%), 578 người còn lại còn sống và chỉ 25 
(4%) vẫn còn triệu chứng hoặc cần hỗ trợ hô hấp

 COVID-19 nói chung là một bệnh nhẹ ở trẻ em, kể
cả trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ phát triển
bệnh nặng cần nhập viện ICU và thở máy kéo dài, 
mặc dù kết quả tử vong nói chung là rất hiếm. Dữ
liệu cũng phản ánh các lựa chọn điều trị cụ thể, 
nhấn mạnh rằng điều trị bổ sung về thuốc kháng vi-
rút và điều hòa miễn dịch là cần thiết.



 Triệu chứng phổ biến nhất là sốt và ho. Đa số trẻ mắc COVID-19 có 
các biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn người lớn, hoặc không có triệu 
chứng. Tuy nhiên, cũng có ít trường hợp diễn tiến nặng dẫn đến tử 
vong.

 Trẻ dưới 1 tuổi hoặc trẻ mắc các bệnh lý rối loạn về di truyền, 
chuyển hóa, thần kinh, bệnh tim bẩm sinh, bệnh hồng cầu hình 
liềm, béo phì, tiểu đường, hen suyễn, các bệnh phổi mạn tính hoặc 
suy giảm miễn dịch đều làm tăng nguy cơ nặng trong COVID-19.

 Một biến chứng nguy hiểm rất hiếm như có thể xảy ra Hội chứng 
viêm hệ thống liên quan tới COVID-19 ở trẻ em (MIS-C): sốt; ban đỏ 
hoặc xung huyết giác mạc, hoặc phù nề niêm mạc miệng, bàn tay, 
chân; suy tuần hoàn; các biểu hiện tổn thương chức năng tim và 
tăng men tim; rối loạn tiêu hóa; rối loạn đông máu và tăng các chỉ 
số viêm cấp. Đây là tình trạng nguy hiểm, xuất hiện trong vòng 2-6 
tuần sau khi mắc COVID-19.



 Hiện nay người ta chấp nhận rằng COVID-19 ít
nghiêm trọng hơn ở trẻ em và trẻ sơ sinh so với
người lớn. Một số giả thuyết và cơ chế có thể gây
ra bệnh nhẹ ở trẻ em đã được đề xuất

Biểu hiện ACE2 là thụ thể SARS-CoV-2 của trẻ em ít hơn
ở người lớn.

Tần suất tiêm chủng ở trẻ em tạo ra khả năng miễn dịch
đầy đủ trong giai đoạn này

Ở trẻ em kháng thể tự nhiên hơn người lớn nên phản
ứng nhanh hơn với các tác nhân lây nhiễm

Virus corona cảm lạnh thường gặp ở trẻ em đã gây ra
bảo vệ chéo chống SARS-CoV-2



https://www.nature.com/articles/d41586-020-03496-7

https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9



 Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra lý do vì sao trẻ em 
hầu như không bị bệnh Covid-19 nặng là do hệ
miễn dịch trẻ em đối phó với virus Sars-Cov-2 tốt 
hơn người lớn, cụ thể là hệ miễn dịch tự nhiên của 
trẻ em hoạt động tốt hơn ở người lớn

 Ở trẻ em, bảo vệ cơ thể ban đầu chủ yếu là hệ
miễn dịch tự nhiên ( gồm các tế bào đại thực bào, 
tế bào bạch cầu, tế bào diệt tự nhiên ), Khi virus 
vào cơ thể , nơi hệ miễn dịch tự nhiên lập tức
phản ứng nhanh, nhiều và mạnh, có thể lập tức
đánh trung hòa virus ngay lúc virus vừa vào, khi
virus chưa có nhân bản nhiều



 Đặc biệt, các nhà nghiên cứu
đã phát hiện ra rằng trẻ em có
biểu hiện gen mã hóa MDA5
( IFIH1 ) và RIG-I ( DDX58) là
một thụ thể nhận biết SARS-
CoV-2 ở trẻ em cao hơn đáng
kể so với người lớn nằm ở TB 
biểu mô đường hô hấp . Sau
khi phát hiện kẻ xâm nhập
virus, các tế bào này ngay lập
tức kích hoạt sản xuất
interferon ( IFNβ và IFNλ ) làm
hạn chế quá trình nhân đôi
SARS-COV2 trong TB.

 Đối với người lớn phải mất hai
ngày để tăng cường hệ thống
phòng thủ này, nhưng có thể
thấy từ ngày đầu tiên ở trẻ em.
Chính độ trễ thời gian tạo nên
sự khác biệt giữa trẻ em và
người lớn



 Mặc dù nguy cơ COVID gây ra bệnh nặng và nhập viện 
thấp hơn nhiều so với người lớn, nhưng điều quan trọng là
trẻ em từ 0 đến 17 tuổi đã chết vì COVID-19 

 Các chuyên gia đặc biệt lo lắng về các biến thể COVID-19 
mới, có vẻ như sẽ lây lan nhanh hơn và gây bệnh nặng 
hơn. Các loại vắc xin hiện có dường như bảo vệ chống lại 
các biến thể này, và phần lớn các trường hợp nhập viện và 
tử vong hiện nay là ở những người không được tiêm 
chủng.

 Đó là lý do tại sao Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ , CDC và các 
nhóm y tế khác đang khuyến khích mọi người tiếp tục tiêm 
chủng . Rủi ro là nhỏ - và lợi ích là rất lớn.

https://www.health.harvard.edu/blog/new-information-for-parents-
on-myocarditis-and-covid-19-vaccines-202107012523



https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456?fbclid
=IwAR27b8sBsvx_W1hNZaWQaSehMQsB0HwCnSVJDF3Erzl5v5CNF
v2doyDJJ6E

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109522?fbclid=IwAR29m
5tEalVnkjhW8aswljUCR_RsZ5DCeLNfrKD0-SHv8cC8Fu6EH6-tmVI





https://edition.cnn.com/2021/10/07/health/hfr-pfizer-covid-
vaccine-fda-eua/index.html



 Vào ngày 10 tháng 5 năm 2021, FDA đã mở rộng ủy quyền sử dụng khẩn 
cấp (EUA) đối với vắc xin Pfizer / BioNTech COVID-19 để bao gồm cả
thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Trước đây, vắc xin Pfizer được phép 
sử dụng cho trẻ em từ 16 tuổi trở lên. Hiện tại, đây là loại vắc-xin duy 
nhất được phép ở Hoa Kỳ cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Trong khi vắc xin 
Moderna và Johnson & Johnson được phép sử dụng cho những người từ
18 tuổi trở lên

 Đã có một số ca viêm tim sau khi tiêm vắc-xin mRNA COVID-19 cao hơn 
dự kiến, đặc biệt là ở trẻ em trai và thanh niên. Tuy nhiên, CDC vẫn 
khuyến cáo tất cả trẻ em từ 12 tuổi trở lên phải được chủng ngừa.

 Tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2021, 1.047 báo cáo về viêm cơ tim 
(viêm cơ tim) và viêm màng ngoài tim (viêm màng ngoài tim) đã được 
báo cáo ở những người dưới 30 tuổi, đặc biệt là ở nam thanh thiếu niên 
và thanh niên, sau khi tiêm chủng vắc xin Pfizer / BioNTech hoặc 
Moderna mRNA



 Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm chủng phổ biến nhất ở
nam giới tuổi từ 16 đến 24. Các trường hợp có xu hướng xảy ra trong 
vài ngày sau liều vắc-xin mRNA thứ hai. Hầu hết những người bị viêm cơ 
tim hoặc viêm màng ngoài tim đều có trường hợp nhẹ và hồi phục hoàn 
toàn sau khi điều trị

 Vào tháng 6 năm 2021, Moderna đã nộp đơn lên FDA để xin EUA về vắc 
xin mRNA của họ để sử dụng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Công ty 
đã công bố kết quả đầy hứa hẹn của một nghiên cứu Giai đoạn 2/3 ở
thanh thiếu niên vào tháng 5. Nghiên cứu đã thu nhận 3.732 trẻ em từ
12 đến 17. Hai phần ba được tiêm hai liều vắc xin Moderna mRNA và 
một phần ba được dùng giả dược. Đáp ứng miễn dịch do vắc-xin tạo ra 
ở thanh thiếu niên ít nhất cũng tốt như đáp ứng miễn dịch do vắc-xin 
tạo ra ở người lớn. Bắt đầu hai tuần sau liều vắc-xin thứ hai, không có 
trường hợp COVID-19 nào xảy ra trong nhóm vắc-xin, so với bốn 
trường hợp ở nhóm giả dược

 Các tác dụng phụ của vắc-xin ở mức độ nhẹ đến trung bình, thường 
gặp nhất là đau tại chỗ tiêm, nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ và ớn lạnh



 Vào tháng 9 năm 2021, Pfizer / BioNTech thông báo rằng vắc 
xin COVID-19 của họ an toàn và hiệu quả ở trẻ em từ 5 đến 
11 tuổi. Pfizer đã đệ trình dữ liệu của mình lên FDA và đã nộp 
đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho nhóm tuổi 
này. Một ủy ban cố vấn cho FDA sẽ họp để thảo luận về vấn 
đề này vào ngày 26 tháng 10

 Trong nghiên cứu của Pfizer, 2.268 trẻ em, từ 5 đến 11 tuổi, 
được tiêm hai liều vắc-xin COVID-19, cách nhau ba tuần, 
trong khi một nhóm nhỏ hơn được tiêm giả dược. Những 
đứa trẻ trong nghiên cứu này đã được tiêm 10 microgram 
liều vắc xin, thấp hơn so với liều 30 microgram được tiêm 
cho những người nhận vắc xin Pfizer từ 12 tuổi trở lên

 Kết quả thử nghiệm cho thấy phản ứng kháng thể ở trẻ từ 5 
đến 11 tuổi tương tự như phản ứng kháng thể ở thanh thiếu 
niên và thanh niên.

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-
outbreak-and-kids



 SOBERANA02 là vắc xin phối hợp, là 
loại vắc xin duy nhất trên thế giới 
ngăn ngừa COVID-19. Nó dựa trên 
sự liên hợp hóa học của protein RBD 
của virus với protein của độc tố uốn 
ván, một cấu trúc phân tử làm tăng 
khả năng sinh miễn dịch và gây ra trí 
nhớ miễn dịch.

 Sau hai liều SOBERANA02, 99,3% trẻ
3-11 tuổi và 92,9% trẻ 12-18 tuổi có 
đáp ứng kháng thể gấp 4 lần mức 
trước khi tiêm chủng

 Ngày 16/9, Cuba bắt đầu chiến dịch 
tiêm chủng lớn cho trẻ em từ 2-10 
tuổi, trở thành một trong những quốc 
gia tiên phong trong việc tiêm phòng 
COVID-19 cho trẻ nhỏ



 45% đối tượng có một số tác dụng phụ (42,0% sau 
liều đầu tiên và 13,8% sau liều thứ hai). Không có 
tác dụng phụ nghiêm trọng được báo cáo.

 83,5% các tác dụng phụ tại chỗ và 16,5% toàn 
thân
◦ Tác dụng ngoại ý thường gặp nhất ở trẻ em từ 3 đến 18 

tuổi là đau (41,1%)
◦ sưng tấy, nóng tại chỗ, ban đỏ và cứng da (tất cả đều có 

tần suất dưới 1%) và chỉ ở nhóm tuổi từ 3 đến 11 tuổi.
◦ Tác dụng phụ phục hồi 100%

Những kết quả này cho thấy vắc xin SOBERANA02 an toàn
khi sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên

https://www.finlay.edu.cu/blog/resumen-de-los-resultados-de-
ensayo-clinico-soberana-pediatria/



 Trẻ em có hệ miễn dịch tốt, có thể bảo vệ cơ thể tốt khi 
gặp virus Sars-cov-2. Trẻ em ít mắc bệnh Covid-19 hơn, 
ít nhập viện, và ít tử vong vì Covid-19 so với người lớn. 
Tuy nhiên, trẻ em vẫn có thể nhiễm virus, vẫn có thể là 
người trung gian gây lây nhiễm cho nhiều người. 

 Vaccine của Pfizer/Moderna cho trẻ em trên 12 tuổi an 
toàn và hiệu quả.

 Cách tốt nhất bảo vệ trẻ em là chích ngừa cho người lớn 
và trẻ em trên 12 tuổi càng nhiều càng tốt. 

 Với trẻ em đi học đến trường, trong khi chờ đợi vaccine, 
CDC khuyến cáo trẻ em đến trường nên đeo khẩu trang. 


