Phiên bản năm tài chính 2022

Lời nói đầu
Trẻ em thường là đối tượng dễ mắc bệnh và một khi đã mắc thì có thể trở nên trầm trọng;
tiêm chủng là biện pháp giúp trẻ phòng tránh được một số bệnh.
Cuốn sách này được tạo ra với mong muốn giúp bạn có những kiến thức chính xác về
việc tiêm chủng mà trẻ sẽ nhận được kể từ bây giờ và giúp trẻ được tiêm chủng một cách an
toàn.
Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ góp phần giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.
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1. Hãy cho trẻ đi tiêm chủng!

1. Hãy cho trẻ đi tiêm chủng!
Sức đề kháng (miễn dịch) đối với các bệnh được người mẹ ban tặng cho trẻ sẽ gần như
bị mất đi một cách tự nhiên sau 3 tháng sau sinh đối với bệnh ho gà và sau 12 tháng sau
sinh đối với bệnh sởi. Do đó, sau khoảng thời gian này, các em bé phải tự tạo ra khả năng
miễn dịch để phòng chống bệnh tật. Tiêm chủng là biện pháp hỗ trợ cho điều đó.
Trẻ em càng lớn lên thì cơ hội được đi ra ngoài, tiếp xúc với người khác càng nhiều
hơn, do đó, nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cũng cao hơn. Hãy giúp sức cho sức khỏe
của trẻ bằng sự hiểu biết đúng đắn về tiêm chủng.

Bệnh truyền nhiễm
Là loại bệnh mà khi các loại vi trùng như vi-rút, vi khuẩn xâm nhập và
gia tăng trong cơ thể thì người bệnh sẽ phát bệnh. Các triệu chứng khác
nhau như sốt, ho, nhức đầu, v.v… sẽ xuất hiện tùy thuộc vào loại vi trùng

2. Tiêm chủng là gì?
Tiêm chủng là việc tạo ra dung dịch tiêm chủng (vắc-xin) bằng cách làm suy yếu sức
mạnh của các độc tố được tạo ra bởi vi-rút hoặc vi khuẩn - là nguyên nhân của các bệnh
truyền nhiễm như sởi, ho gà, v.v…, và tiêm dung dịch đó vào cơ thể, để tạo ra sức đề
kháng (miễn dịch) đối với các bệnh đó. Dung dịch thuốc sử dụng cho “tiêm chủng” được
gọi là “vắc-xin”.
Không phải là có thể tạo ra vắc-xin cho tất cả các bệnh truyền nhiễm. Tùy theo tính chất
của vi khuẩn hoặc vi-rút, cũng có loại bệnh truyền nhiễm không thể tạo ra được vắc-xin.

3. Tính hiệu lực của tiêm chủng
Mục đích của tiêm chủng là giúp cho người đã được tiêm chủng không mắc bệnh, hoặc
nếu có mắc bệnh thì sẽ không trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, tùy theo thể chất, tình
trạng cơ thể lúc đó của trẻ, cũng có trường hợp không thể tạo ra đề kháng (miễn dịch)
được. Nếu bạn muốn biết liệu đã có được sức đề kháng (miễn dịch) hay chưa, thì cũng có
cách là xét nghiệm máu để đo kháng thể trong máu.
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Ngoài ra, đối với loại vắc-xin bất hoạt, mặc dù sức đề kháng (miễn dịch) đã được tạo
ra, nhưng sau một thời gian nó sẽ giảm dần, vì vậy để duy trì sức đề kháng (miễn dịch)
trong một thời gian dài, cần phải tiêm chủng bổ sung với khoảng cách nhất định giữa các
lần tiêm. (Tham khảo mục “5 (3). Chủng loại và đặc điểm của vắc-xin” ở trang 4)

4. Về tiêm chủng định kỳ và tiêm chủng tự nguyện
Trong tiêm chủng có tiêm chủng định kỳ mà có xác định bệnh mục tiêu, đối tượng
người được tiêm và thời gian tiêm chủng theo quy định của Luật Tiêm chủng, và tiêm
chủng tự nguyện khác.
Khi được tiêm chủng thì có thời gian tiêm chủng thích hợp cho từng bệnh. Vui lòng
tham khảo "Danh sách thời gian tiêm chủng định của tiêm chủng định kỳ (bệnh loại A)"
trên trang 8 để biết thời gian khuyến cáo tiêm (thời gian tiêm chủng tiêu chuẩn).
Tiêm chủng định kỳ là gì?

Là tiêm chủng được quy định bởi "Luật Tiêm chủng", và được chia thành tiêm chủng cho
các bệnh loại A và bệnh loại B. Theo nguyên tắc chung, chi phí do chính quyền địa phương chi
trả cho những người được tiêm chủng bệnh loại A, vì vậy có thể được tiêm chủng với chi phí
công. Tiêm chủng bệnh loại B thì một phần chi phí có thể được chịu bởi chi phí công. Ngoài
ra, từ ngày 30 tháng 1 năm 2013, các biện pháp đặc biệt đã được đặt ra đối với những trẻ em
chưa được tiêm chủng định kỳ do mắc bệnh hiểm nghèo thời kỳ dài. Để biết chi tiết, vui lòng
xác nhận với trung tâm y tế / văn phòng thành phố, thị trấn, làng nơi bạn sống.
Trọng tâm chủ yếu là phòng ngừa đại trà, phòng ngừa bệnh hiểm nghèo.
Bản thân người đó (người giám hộ) có nghĩa vụ nỗ lực và có khuyến cáo
tiêm chủng từ nhà nước.
ዘVi-rút RotaᇫዘViêm gan BᇫዘNhiễm HibᇫዘNhiễm phế cầu khuẩn ở trẻ em
ዘBạch hầuᇫዘHo gàᇫዘUốn vánᇫዘBại liệt (Bệnh bại liệt cấp tính)ᇫዘBệnh lao (BCG)
ዘSởiᇫዘRubellaᇫዘThủy đậuᇫዘViêm não Nhật Bảnᇫ
ዘNhiễm vi-rút u nhú ở người (HPV)

Bệnh loại A

Bệnh loại B

Trọng tâm chủ yếu là phòng ngừa cá nhân.
Bản thân người đó (người giám hộ) không có nghĩa vụ nỗ lực và cũng
không có khuyến cáo tiêm chủng từ nhà nước.

ዘ Cúm theo mùa *ᇫዘNhiễm trùng phế cầu ở người cao tuổi
* Tiêm chủng cúm theo mùa cho trẻ em là tiêm chủng tự nguyện.
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Tiêm chủng tự nguyện là gì?

Là tiêm chủng khác với hình thức “tiêm chủng định kỳ” được quy định trong “Luật
Tiêm chủng”. Theo nguyên tắc, chi phí cần thiết cho việc tiêm chủng sẽ do cá nhân chịu.
Ngoài ra, một số chính quyền địa phương có thể chịu một phần hoặc toàn bộ chi phí tùy
thuộc vào sự cần thiết của tiêm chủng đó. Vui lòng xác nhận với trung tâm y tế / văn
phòng thành phố, thị trấn, làng nơi bạn sống.

5. Hãy lập kế hoạch tiêm chủng cho trẻ
(1) Thông báo về việc thực hiện tiêm chủng
Tiêm chủng định kỳ theo Luật tiêm chủng được thực hiện bởi các địa phương. Thông
báo về tiêm chủng thường được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ một cách riêng biệt,
ngoại trừ những trường hợp bắt buộc phải thông báo chung. Vì thông báo riêng biệt, v.v…
được thực hiện dựa trên Sổ đăng ký thường trú cơ bản, nên bạn hãy đảm bảo việc thực
hiện khai báo khi trẻ được sinh ra hoặc khi di chuyển chỗ ở.

(2) Hãy quyết định dự định thời kỳ được tiêm
Về nguyên tắc, tiêm chủng định kỳ được thực hiện tiêm riêng lẻ. Hãy xem xét kế hoạch
tiêm chủng của địa phương, tình trạng thể chất của trẻ, tình hình dịch bệnh và tham khảo
ý kiến của bác sĩ gia đình để quyết định thứ tự và lịch trình cụ thể cho việc tiêm chủng
của trẻ.
Ngoài ra, xin hãy lưu ý rằng cũng có địa phương thực hiện tiêm chủng vắc-xin BCG
dưới dạng đại trà (thực hiện tiêm chủng tại một nơi quy định ví dụ như trung tâm chăm
sóc sức khỏe vào ngày giờ quy định).

(3) Chủng loại và đặc điểm của vắc-xin
Có hai loại vắc-xin được sử dụng cho tiêm chủng đó là vắc-xin sống và vắc-xin bất hoạt.
Vắc-xin sống

Là thứ đã làm suy yếu độc tính (khả năng gây bệnh) của vi khuẩn hay vi-rút đã sống, và
nhờ tiêm chủng nó vào, thì sẽ có sức đề kháng (miễn dịch) như khi mắc bệnh đó. Sau tiêm
4

5. Hãy lập kế hoạch tiêm chủng cho trẻ

chủng, do bắt đầu phát triển vi khuẩn hay vi-rút đã suy yếu độc tính (khả năng gây bệnh)
trong cơ thể, mà sẽ có các triệu chứng nhẹ như sốt hay phát ban, tùy theo tính chất của từng
loại vắc-xin. Cần khoảng 1 tháng để phát triển đủ sức đề kháng (miễn dịch). Tuy nhiên, có
những thứ mà miễn dịch sẽ dần giảm xuống, yếu đi, nên cần tiêm chủng bổ sung.

Các loại
vắc-xin sống

ዘVắc-xin vi-rút RotaᇫዘBCG

ዘVắc-xin phối hợp sởi-rubella (MR)ᇫዘVắc-xin sởi
ዘVắc-xin rubella ᇫዘVắc-xin thủy đậu

ዘVắc-xin quai bịᇫዘVắc-xin sốt vàng da

Vắc-xin bất hoạt

là thứ được tạo ra bằng cách loại bỏ độc tính (khả năng gây bệnh) bằng cách sử dụng các
thành phần cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn hay vi-rút và tạo ra sức đề kháng (miễn dịch). Vi
khuẩn và vi-rút không phát triển trong cơ thể, vì vậy sẽ có sức đề kháng (miễn dịch) bằng
cách tiêm chủng nhiều lần. Sau khi tiêm chủng đều đặn 2-3 lần để có đủ sức đề kháng tối
thiểu cần thiết (miễn dịch cơ bản), sau đó vài tháng đến 1 năm sẽ tiêm chủng bổ sung để
phát triển đủ sức đề kháng (miễn dịch). Tuy nhiên, sau một thời gian, sức đề kháng (miễn
dịch) giảm dần, vì vậy để duy trì sức đề kháng (miễn dịch) lâu dài, cần tiêm chủng bổ sung
lại đều đặn theo tính chất của từng vắc-xin.
ዘVắc-xin viêm gan BᇫዘVắc-xin HibᇫዘVắc-xin phế cầu cho trẻ em
ዘVắc-xin phối hợp uốn ván ho gà bạch hầu bất hoạt bại liệt (DPT-IPV)ᇫ

Các loại vắc-xin
bất hoạt

ዘVắc-xin phối hợp uốn ván ho gà bạch hầu (DPT)ᇫ
ዘVắc-xin phối hợp uốn ván bạch hầu (DT)ᇫዘVắc-xin bại liệt (IPV)ᇫ
ዘVắc-xin viêm não Nhật BảnᇫዘVắc-xin vi-rút u nhú ở người
ዘVắc-xin cúm theo mùaᇫ
ዘVắc-xin viêm não mô cầuᇫዘVắc-xin viêm gan AᇫዘVắc-xin bệnh dại
ዘVắc-xin uốn ván (T)
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(4) Khoảng cách thời gian trong trường hợp tiêm các vắc-xin khác loại
Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, khoảng cách thời gian trong trường hợp tiêm các vắcxin khác loại đã được sửa đổi.
Vắc-xin được sử dụng trong tiêm chủng bao gồm vắc-xin sống và vắc-xin bất hoạt,
trường hợp tiêm các vắc-xin sống thì cần phải đảm bảo khoảng cách thời gian giữa các
lần tiêm.
Cũng có trường hợp cần phải tiêm đồng thời các vắc-xin khác loại. Khi đó, hãy hỏi kỹ
ý kiến của bác sĩ.
Ngoài ra, trường hợp tiêm nhiều lần cùng một loại vắc-xin, do khoảng cách thời gian
tương ứng với từng loại vắc-xin được quy định, nên hãy chú ý để không bị nhầm lẫn, sai sót.
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Vắc-xin sống tiêm

Để từ 27 ngày
trở lên

BCG, MR,

Vắc-xin sống tiêm

sởi, rubella, thủy đậu
Quai bị, sốt vàng da

Không có quy định
khoảng cách

Vắc-xin sống dạng uống
Vắc-xin bất hoạt

* Khoảng thời gian từ ngày sau ngày tiêm chủng vắc-xin sống dạng tiêm đến ngày tiêm chủng vắc-xin sống dạng tiêm khác
là 27 ngày trở lê
* Không có quy định về khoảng thời gian từ khi tiêm chủng vắc-xin sống dạng tiêm đến khi tiêm chủng vắc-xin sống dạng
uống và vắc-xin bất hoạt

Vắc-xin sống dạng uống
Vi-rút Rota

Vắc-xin sống tiêm
Không có quy định
khoảng cách

Vắc-xin bất hoạt
Viêm gan B, nhiễm Hib, nhiễm trùng phế cầu ở trẻ em (hóa trị 13),
DTP-IPV, DPT, DT, bại liệt, viêm não Nhật Bản,

Vắc-xin sống dạng uống

Vắc-xin bất hoạt

nhiễm vi-rút u nhú ở người,
cúm theo mùa, nhiễm trùng phế cầu ở người cao tuổi
Viêm gan A, bệnh dại, bệnh uốn ván, bệnh bạch hầu ở người lớn,
bệnh nhiễm não mô cầu, bệnh zona
(Ghi chú)
・Các triệu chứng như sốt và sưng tấy tại chỗ tiêm chủng có thể xảy ra trong vài ngày sau khi tiêm chủng. Ngay cả trong thời gian
có thể tiêm chủng theo quy định, nhất định hãy xác nhận rằng không có vấn đề gì về tình trạng thể chất ví dụ như sốt hay sưng
tấy tại chỗ tiêm chủng rồi mới tiêm chủng.
・Đặc biệt nếu bác sĩ chấp thuận thì có thể tiêm chủng đồng thời.
・Vui lòng tuân theo các quy định trong tài liệu...về khoảng thời gian tiêm chủng khi cùng một loại vắc-xin được tiêm chủng nhiều lần.
®
®
®
・Trong số các loại vắc-xin corona chủng mới, "tiêm bắp Comirnaty) ", "tiêm bắp Spikevax *" và "tiêm bắp Vaxzevria " mà được
sử dụng để tiêm chủng tạm thời, về nguyên tắc, khi thực hiện tiêm chủng khác trước và sau, thì khoảng cách cần là 13 ngày trở lên,
và tiêm chủng khác không thể được đồng thời thực hiện cho cùng người đối tượng tiêm chủng. Ngoài ra, đối với những vấn đề có
tính cấp thiết như giải độc tố uốn ván ngay từ lúc vết thương, thì là trường hợp ngoại lệ có thể tiêm chủng trong vòng 2 tuần.
* Vắc-xin COVID-19 tiêm bắp Moderna ® đã được đổi tên thành tiêm bắp Spikevax ®.

・Đối tượng tiêm chủng 5 tuổi trở lên. (Tại thời điểm ngày 14 tháng 2 năm 2022)
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Danh sách thời gian tiêm chủng của tiêm chủng định kỳ (bệnh loại A)
32 tuần
0 ngày
sau khi sinh

8 tháng
20 tuổi

7 tháng

6 tháng

24 tuần
0 ngày
sau khi sinh

5 tháng

4 tháng

18 tuổi

Vắc-xin sống giảm độc lực
chủng từ người phòng vi-rút

14 tuần
6 ngày
sau khi sinh

3 tháng

2 tháng

6 tuần
0 ngày
sau khi sinh

1 tháng

(Chú ý) Ngày bắt đầu tính khoảng cách thời gian giữa các lần tiêm là ngày hôm sau của ngày tiêm.

( *)

Bệnh Truyền Rota dùng qua đường uống
nhiễm do vi-rút
(Vắc-xin đơn giá)
Rota (Tham Vắc-xin sống giảm độc lực,
ngũ
giá phòng vi-rút Rota
khảo trang 14)

( *)

dùng qua đường uống
(Vắc-xin ngũ giá)

19 tuổi

17 tuổi

16 tuổi

15 tuổi

14 tuổi

13 tuổi

11 tuổi

12 tuổi

9 tuổi

10 tuổi

8 tuổi

7 tuổi

6 tuổi

5 tuổi

4 tuổi

3 tuổi

2 tuổi

1 tuổi

9 tháng

6 tháng

3 tháng

(*) Thời gian tiêu chuẩn uống liều đầu tiên là trong khoảng từ 2 tháng tuổi đến 14 tuần 6 ngày tuổi

Viêm gan B
(Tham khảo trang 16)

Nhiễm trùng Hib
(Tham khảo trang 17)

Nhiễm phế cầu khuẩn
ở trẻ em
(Tham khảo trang 19)

Bạch hầu (D) Giai đoạn 1
(DPT-IPV,
Ho gà (P)
Uốn ván (T) DPT, DT, IPV)
Bại liệt (IPV)
Giai đoạn 2
(Tham khảo
(DT)

Tiêm chủng lần đầu được thực hiện với 3 mũi, mỗi mũi cách
nhau ít nhất 20 ngày (tiêu chuẩn là từ 20 đến 56 ngày), tiêm
chủng bổ sung được thực hiện với 1 mũi sau ít nhất 6 tháng
(tiêu chuẩn là từ 12 tháng đến 18 tháng) sau khi kết thúc tiêm
chủng lần đầu.

trang 21)

BCG
(Tham khảo trang 25)

Sởi (M)
Rubella (R)
(MR, M, R)
(Tham khảo trang 27)

Thủy đậu
(Tham khảo trang 30)

Viêm não Nhật Bản
(Tham khảo trang 31)

(Chú ý 1)

Tiêm chủng lần đầu được thực hiện với 2 mũi, mỗi mũi cách nhau ít
nhất 6 ngày (tiêu chuẩn là từ 6 đến 28 ngày), tiêm chủng bổ sung được
thực hiện với 1 mũi sau ít nhất 6 tháng (tiêu chuẩn là khoảng 1 năm)
sau khi kết thúc tiêm chủng lần đầu.

(Chú ý 2)

Bệnh nhiễm vi-rút
u nhú ở người
(Tham khảo trang 34)

Chú ý 1) Những người sinh ra trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 4 năm 2007 đến ngày 1 tháng 10 năm 2009, nếu từ 6 tháng tuổi
đến dưới 90 tháng tuổi hoặc từ 9 tuổi đến dưới 13 tuổi thì là đối tượng được tiêm chủng định kỳ giai đoạn 1.
Chú ý 2) Những người sinh trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 4 năm 1995 đến ngày 1 tháng 4 năm 2007 mà không được tiêm
chũng giai đoạn 1, giai đoạn 2, nếu dưới 20 tuổi thì là đối tượng được tiêm chủng định kỳ.
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Trong hình, độ tuổi đối tượng của tiêm chủng định kỳ được quy định trong Luật tiêm
chủng được thể hiện bằng màu
, tuy nhiên trẻ em được khuyến khích tiêm chủng ở
Trong hình, độ tuổi đối tượng của tiêm chủng định kỳ được quy định trong Luật tiêm
khoảng thời gian thể hiện bằng màu
dựa trên sự xem xét đến thời kỳ dễ bị mắc bệnh
chủng được thể hiện bằng màu
, tuy nhiên trẻ em được khuyến khích tiêm chủng ở
(thời gian tiêm chủng tiêu chuẩn được thể hiện bằng màu
trong cuốn sách này), do đó,
khoảng thời gian thể hiện bằng màu
dựa trên sự xem xét đến thời kỳ dễ bị mắc bệnh
hãy cho trẻ đi tiêm chủng vào thời kỳ này càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian này.
(thời gian tiêm chủng tiêu chuẩn được thể hiện bằng màu
trong cuốn sách này), do đó,
Biểu tượng mũi tên (↓) thể hiện ví dụ về thời điểm tiêm chủng thích hợp.
hãy cho trẻ đi tiêm chủng vào thời kỳ này càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian này.
＊Về
vắc-xin phòng Bệnh truyền nhiễm do vi-rút Rota
Biểu tượng mũi tên (↓) thể hiện ví dụ về thời điểm tiêm chủng thích hợp.
Kể vắc-xin
từ ngày phòng
1 thángBệnh
10 năm
2020,
vắc-xin
phòngRota
vi-rút Rota đã được đưa vào chương trình
＊Về
truyền
nhiễm
do vi-rút
tiêm
chủng
định
kỳ.
Có
2
loại
vắc-xin
phòng
vi-rút
Rota được
Vắc-xin
sống giảm
Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, vắc-xin phòng vi-rút
Rota sử
đã dụng
được là
đưa
vào chương
trình
độc
lực
chủng
từ
người
phòng
vi-rút
Rota
dùng
qua
đường
uống
và
Vắc-xin
sống
giảmgiảm
độc
tiêm chủng định kỳ. Có 2 loại vắc-xin phòng vi-rút Rota được sử dụng là Vắc-xin sống
lực, lực
ngũ chủng
giá phòng
vi-rútphòng
Rota dùng
đường
độc
từ người
vi-rútqua
Rota
dùnguống
qua đường uống và Vắc-xin sống giảm độc
a)ngũ
Đốigiá
tượng
tiêm:
TrẻRota
em được
hoặc
sau ngày 1 tháng 8 năm 2020 và thoả mãn
lực,
phòng
vi-rút
dùngsinh
qua vào
đường
uống
điều
kiện
a,
b
dưới
đây.
a) Đối tượng tiêm: Trẻ em được sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm 2020 và thoả mãn
a.
Trường
hợp
sử dụng
điều
kiện a,
b dưới
đây.Vắc-xin sống giảm độc lực chủng từ người phòng vi-rút Rota dùng
qua đường
(Vắc-xin
đơnsống
giá),giảm
trẻ trong
độ tuổi
từ 6từtuần
tuổi
đến 24
tuầnRota
tuổi dùng
a. Trường
hợpuống
sử dụng
Vắc-xin
độc lực
chủng
người
phòng
vi-rút
b. Trường
hợpuống
sử dụng
Vắc-xin
giảm
độcđộlực,
phòng
qua đường
(Vắc-xin
đơn sống
giá), trẻ
trong
tuổingũ
từ 6giá
tuần
tuổi vi-rút
đến 24Rota
tuần dùng
tuổi qua
b. Trường
hợp sử
dụng Vắc-xin
giảm độ
độctuổi
lực,từngũ
giá phòng
Rota dùng qua
đường uống
(Vắc-xin
ngũ giá),sống
trẻ trong
6 tuần
đến 32 vi-rút
tuần tuổi.
đườngngười
uốngkhông
(Vắc-xin
giá),
trẻ trong
b) Những
phảingũ
là đối
tượng
tiêm độ tuổi từ 6 tuần đến 32 tuần tuổi.
b) Những
người
không
phải
là đốiruột
tượng
tiêm
- Trẻ em
có tiền
sử đã
bị lồng
rõ ràng
có rối
tiềnloạn
sử đã
bịhóa
lồngbẩm
ruộtsinh
rõ ràng
- Trẻ
Trẻ em bị
tiêu
(không bao gồm trẻ đã điều trị xong)
Trẻ em
em bị
bị suy
rối loạn
hóadịch
bẩmkết
sinh
bao gồm trẻ đã điều trị xong)
-- Trẻ
giảmtiêu
miễn
hợp(không
trầm trọng
- Trẻ empháp
bị suy
giảm
dịchđược
kết hợp
trầm trọng
c) Phương
tiêm:
Làmiễn
vắc-xin
sử dụng
bằng đường uống, số liều uống khác nhau
c) tùy
Phương
Là vắc-xin
được
dụng
bằnggian
đường
liều uống
kháctiên
nhau
thuộcpháp
vàotiêm:
loại vắc-xin
được
sử sử
dụng.
Thời
tiêuuống,
chuẩnsốuống
liều đầu
là
tùy
vàotừloại
vắc-xin
sửtuần
dụng.
Thờituổi
gian tiêu chuẩn uống liều đầu tiên là
trongthuộc
khoảng
2 tháng
tuổiđược
đến 14
6 ngày
trong
khoảng
từ giảm
2 tháng
tuổi
14 tuần
6 ngày
tuổi vi-rút Rota dùng qua đường uống
- Vắc-xin
sống
độc
lựcđến
chủng
từ người
phòng
- Vắc-xin sống giảm độc lực chủng từ người phòng vi-rút Rota dùng qua đường uống
(Vắc-xin đơn giá) sẽ được uống 2 liều cách nhau 27 ngày hoặc hơn.
(Vắc-xin đơn giá) sẽ được uống 2 liều cách nhau 27 ngày hoặc hơn.
- Vắc-xin sống giảm độc lực, ngũ giá phòng vi-rút Rota dùng qua đường uống
- Vắc-xin sống giảm độc lực, ngũ giá phòng vi-rút Rota dùng qua đường uống
(Vắc-xin ngũ giá) sẽ được uống 3 liều cách nhau 27 ngày hoặc hơn.
(Vắc-xin ngũ giá) sẽ được uống 3 liều cách nhau 27 ngày hoặc hơn.
d) Đối với trường hợp uống vắc-xin trước ngày 1 tháng 10 năm 2020: Trường hợp đã
d) Đối với trường hợp uống vắc-xin trước ngày 1 tháng 10 năm 2020: Trường hợp đã
uống vắc-xin tương đương Vắc-xin sống giảm độc lực chủng từ người phòng vi-rút
uống vắc-xin tương đương Vắc-xin sống giảm độc lực chủng từ người phòng vi-rút
Rota
dùng qua đường uống (Vắc-xin đơn giá) hoặc Vắc-xin sống giảm độc lực, ngũ giá
Rota dùng qua đường uống (Vắc-xin đơn giá) hoặc Vắc-xin sống giảm độc lực, ngũ giá
phòng
phòng vi-rút
vi-rút Rota
Rota dùng
dùng qua
qua đường
đường uống
uống (Vắc-xin
(Vắc-xin ngũ
ngũ giá)
giá) của
của tiêm
tiêm chủng
chủng định
định kỳ
kỳ
trước
ngày
1
tháng
10
năm
2020
(trước
khi
tiêm
chủng
định
kỳ
được
bắt
đầu)
trước ngày 1 tháng 10 năm 2020 (trước khi tiêm chủng định kỳ được bắt đầu) thì
thì coi
coi
như
như đã
đã uống
uống vắc-xin
vắc-xin phòng
phòng vi-rút
vi-rút Rota
Rota của
của tiêm
tiêm chủng
chủng định
định kỳ.
kỳ. Ngoài
Ngoài ra,
ra, những
những trẻ
trẻ em
em
đã
đã uống
uống vắc-xin
vắc-xin phòng
phòng Bệnh
Bệnh truyền
truyền nhiễm
nhiễm do
do vi-rút
vi-rút Rota
Rota tương
tương đương
đương đó
đó được
được coi
coi là
là
trẻ
trẻ đã
đã uống
uống vắc-xin
vắc-xin phòng
phòng Bệnh
Bệnh truyền
truyền nhiễm
nhiễm do
do vi-rút
vi-rút Rota
Rota của
của tiêm
tiêm chủng
chủng định
định kỳ
kỳ và
và
thực
thực hiện
hiện cho
cho trẻ
trẻ uống
uống các
các liều
liều vắc-xin
vắc-xin tiếp
tiếp theo
theo sau
sau đó.
đó.
＊Về khoảng cách giữa các mũi tiêm
Khoảng cách giữa các mũi tiêm được quy định bằng số ngày trong Luật tiêm chủng, ví dụ
như trong Luật quy định là “khoảng cách là 1 tuần” thì hãy hiểu là “sau ngày đó của 1 tuần sau”.
＊Nếu trẻ:
- Bị ho gà trước khi tiêm vắc-xin DPT-IPV hoặc DPT, hãy xem các trang từ 25 đến 28.
- Bị sởi hoặc rubella trước khi tiêm MR, hãy xem các trang từ 31 đến 33.
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6. Trước khi cho trẻ đi tiêm chủng
Những điều cần kiểm tra trước khi cho trẻ đi tiêm chủng
1

Sức khỏe của trẻ có tốt không?

2

Bạn đã hiểu về sự cần thiết, tác dụng và các phản ứng phụ, v.v…
của loại tiêm chủng mà trẻ sẽ được tiêm ngày hôm nay chưa?
Nếu bạn chưa biết thì hãy điền sẵn câu hỏi vào tờ ghi chú.

3

Bạn đã mang sổ tay sức khỏe mẹ và bé theo chưa?

4

Bạn đã hoàn thành việc điền vào phiếu dự chẩn trước khi tiêm
chủng chưa?

(1) Các chú ý chung
Nguyên tắc của tiêm chủng là thực hiện khi sức khỏe tốt. Cha mẹ hoặc người giám hộ
hãy chú ý đến tình trạng sức khỏe, thể chất của trẻ hàng ngày. Nếu có bất cứ điểm gì lo
lắng thì hãy hỏi trước ý kiến của bác sĩ gia đình, trung tâm chăm sóc sức khỏe, hoặc văn
phòng phụ trách tiêm chủng của địa phương từ trước khi tiêm.
Để trẻ được tiêm chủng một cách an toàn, cha mẹ hoặc người giám hộ hãy cân nhắc các
điểm sau để phán đoán xem có cho trẻ tiêm chủng vào ngày hôm đó hay không.
a)

Ngày hôm đó, hãy quan sát kỹ tình trạng sức khỏe của trẻ từ buổi sáng, và chắc
chắn rằng không có điểm gì bất thường.
Mặc dù bạn dự định cho trẻ đi tiêm chủng, nhưng nếu bạn cảm thấy tình hình sức
khỏe của trẻ không tốt, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình để quyết định có cho trẻ
đi tiêm chủng hay không.

b)

Hãy đọc kỹ thông báo hoặc tờ giới thiệu nhận được từ địa phương, để hiểu rõ về
sự cần thiết và các phản ứng phụ của loại tiêm chủng mà bạn dự định cho trẻ đi
tiêm. Nếu có điểm gì chưa rõ, hãy hỏi bác sĩ tiêm chủng trước khi cho trẻ tiêm.

c)
d)

Hãy chắc chắn mang theo sổ tay sức khỏe mẹ và bé.
Phiếu dự chẩn trước khi tiêm chủng là thông tin quan trọng đối với bác sĩ phụ
trách tiêm chủng. Hãy điền thông tin vào phiếu một cách đầy đủ và chính xác.
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e)

Hãy cho trẻ đi tiêm chủng cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ mà nắm rõ tình
hình sức khỏe hàng ngày của trẻ.

Việc tiêm chủng cho trẻ chỉ được thực hiện khi bạn đã hiểu rõ về tác dụng và các phản
ứng phụ của việc tiêm chủng và đồng ý cho trẻ tiêm chủng.

(2) Các trường hợp không thể được tiêm chủng
a)
b)

Trẻ bị sốt rõ rệt (thường là 37,5℃ trở lên)
Trẻ bị bệnh cấp tính nghiêm trọng
Về nguyên tắc, trẻ bị bệnh cấp tính nghiêm trọng sẽ không được tiêm chủng vào
ngày đó, vì không thể biết được những thay đổi của bệnh sau đó.

c)

Trẻ rõ ràng đã từng bị sốc phản vệ bởi các thành phần có trong vắc-xin sẽ được
tiêm ngày hôm đó.
“Sốc phản vệ” là phản ứng dị ứng nghiêm trọng thường xảy ra trong vòng khoảng
30 phút sau khi tiêm chủng. Đó là phản ứng toàn thân nghiêm trọng bao gồm biểu
hiện bệnh hay trạng thái sốc như: đổ nhiều mồ hôi, mặt đột nhiên bị sưng lên, nổi
mề đay nghiêm trọng toàn thân, buồn nôn, nôn mửa, khàn giọng, khó thở.

d)

Người là đối tượng tiêm chủng bệnh sởi, rubella, thủy đậu và quai bị, nhưng lại
đang mang thai
Đây là một quy định không liên quan trực tiếp đến trẻ em, nhưng là quy định đã
cân nhắc đến đối tượng là những người đi tiêm chủng tự nguyện.

e)

Trong trường hợp tiêm vắc-xin BCG: Trẻ được xác nhận là bị sẹo lồi do chấn thương

f)

Trẻ là đối tượng được tiêm chủng viêm gan B nhưng đã được tiêm vắc-xin viêm
gan B sau sinh để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.

g)

Trẻ em là đối tượng uống vắc-xin phòng Bệnh truyền nhiễm do vi-rút Rota nhưng
có tiền sử đã bị lồng ruột rõ ràng, trẻ bị rối loạn tiêu hóa bẩm sinh (không bao gồm
trẻ đã điều trị xong), trẻ bị suy giảm miễn dịch kết hợp trầm trọng

h)

Các trường hợp khác mà bác sĩ xác định rằng đang ở tình trạng không phù hợp để
tiêm chủng.
Cho dù không thuộc bất kỳ trường hợp nào từ (a) đến (f) ghi trên, nhưng bác sĩ
xác định rằng không phù hợp để tiêm chủng, thì cũng không thể được tiêm chủng.
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(3) Các trường hợp cần phải chú ý khi tiêm chủng
Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ cho rằng trẻ thuộc những trường hợp dưới đây,
nếu có bác sĩ gia đình thì bắt buộc phải nhờ bác sĩ gia đình khám cho trẻ trước, để bác sĩ
xác định xem trẻ có tiêm chủng được hay không. Trường hợp trẻ tiêm chủng được thì cho
trẻ tiêm chủng ở chỗ bác sĩ gia đình, hoặc cầm phiếu chẩn đoán hoặc phiếu ghi ý kiến v.v...
của bác sĩ đó tới cơ sở y tế khác để cho trẻ tiêm chủng.
a)

Trẻ đang điều trị bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, bệnh về máu, bệnh rối loạn phát
triển, v.v…

b)

Trẻ đã từng bị sốt trong 2 ngày sau khi tiêm chủng, hoặc đã từng có những bất
thường được cho là dị ứng như phát ban, nổi mề đay

c)

Trẻ đã từng bị co giật trong quá khứ
Điều kiện để được tiêm chủng sẽ khác nhau tùy theo các yếu tố như tuổi của trẻ
khi bị co giật, khi bị co giật thì có bị sốt hay không, sau đó có bị sốt không, loại
vắc-xin sẽ được tiêm. Bắt buộc phải hỏi thật kỹ ý kiến của bác sĩ gia đình từ trước.

d)

Trẻ đã từng bị chuẩn đoán là bị suy giảm hệ miễn dịch trong quá khứ, hoặc trong
số những người họ hàng gần của trẻ, có người bị suy giảm hệ miễn dịch bẩm sinh (ví
dụ như người thường xuyên bị u nhọt quanh hậu môn khi còn là trẻ sơ sinh)

e)

Trẻ đã từng bị dị ứng với các thành phần như trứng, thuốc kháng khuẩn, chất ổn
định, v.v… được sử dụng khi nuôi cấy trong quá trình sản xuất vắc-xin

f)

Trường hợp tiêm vắc-xin BCG: Trẻ bị nghi ngờ là đã bị bệnh lao trong quá khứ, ví
dụ như trong gia đình có người bị bệnh lao và trẻ đã tiếp xúc với người bệnh trong
thời gian dài

g)

Trường hợp uống vắc-xin phòng Bệnh truyền nhiễm do vi-rút Rota: Trẻ bị rối loạn
tiêu hóa như bệnh dạ dày ruột và tiêu chảy

(4) Những điểm chú ý chung sau khi được tiêm chủng
a)

Trong khoảng 30 phút sau khi tiêm chủng, hãy quan sát tình trạng của trẻ tại cơ
quan (cơ sở) y tế hoặc đảm bảo rằng có thể liên lạc được với bác sĩ ngay lập tức.
Các phản ứng phụ đột ngột thường xảy ra trong khoảng thời gian này.

b)

Cần phải chú ý tới sự xuất hiện của các phản ứng phụ trong vòng 4 tuần sau khi tiêm
đối với vắc-xin sống, và trong vòng 1 tuần sau khi tiêm đối với vắc-xin bất hoạt.
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c)

Hãy giữ vệ sinh sạch sẽ vị trí tiêm. Có thể tắm nhưng tránh chà xát vị trí tiêm.

d)

Tránh vận động mạnh trong ngày tiêm chủng.

e)

Nhanh chóng đi khám bác sĩ nếu có phản ứng bất thường tại ví trí tiêm hoặc có sự
thay đổi về tình trạng cơ thể.
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7. Các bệnh thuộc đối tượng tiêm chủng và vắc-xin
phòng ngừa
Mỗi trẻ em đều có tình trạng thể chất riêng, và cũng có một số ít trường hợp phát sinh
phản ứng phụ ở mức độ khác nhau. Điều quan trọng là trẻ phải được khám kỹ lưỡng về
tình hình sức khỏe bởi bác sĩ gia đình - người mà hiểu rõ về sức khỏe của trẻ, và bạn phải
thảo luận kỹ với bác sĩ gia đình xem có thể cho trẻ tiêm chủng không, để quyết định có
cho trẻ tiêm chủng hay không.

◆ Bệnh Truyền nhiễm do vi-rút Rota
(1) Giải thích về bệnh
Vi-rút Rota là loại vi-rút gây viêm dạ dày - ruột cấp tính được tìm thấy ở nhiều nơi trên
thế giới, chủ yếu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Các triệu chứng chính của bệnh là
tiêu chảy, nôn mửa, sốt, v.v..; đôi khi mất nước, co giật, rối loạn chức năng gan, suy thận,
cũng có trường hợp biến chứng thành bệnh não cấp tính (mặc dù tỷ lệ khá thấp). Nhiễm
trùng xảy ra nhiều lần bất kể độ tuổi, tuy nhiên nhiễm trùng lần đầu ở trẻ sơ sinh và trẻ
nhỏ là nặng nhất, sau đó sẽ nhẹ dần khi nhiễm trùng lặp đi lặp lại.
(2) Vắc-xin phòng vi-rút Rota (vắc-xin sống)
Vắc-xin phòng vi-rút Rota có 2 loại: Vắc-xin sống giảm độc lực chủng từ người phòng
vi-rút Rota dùng qua đường uống (sau đây gọi là vắc-xin đơn giá ) (Rotarix ®) là loại vắcxin được tạo ra bằng cách làm yếu vi-rút Rota chủng từ người và Vắc-xin sống giảm độc
lực, ngũ giá dùng qua đường uống (sau đây gọi là vắc-xin ngũ giá) (RotaTeq ®) là loại
vắc-xin được tạo ra từ chủng vi-rút Rota lai tạp từ bò - người (Reassortant). Cả 2 loại vắcxin này đều có hiệu quả phòng ngừa viêm dạ dày - ruột do nhiễm vi-rút Rota khoảng 80%
và hiệu quả phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm do nhiễm vi-rút Rota nặng khoảng 95%.
Bệnh truyền nhiễm do vi-rút Rota có thể xảy ra nhiều lần bất kể độ tuổi, tuy nhiên mục
đích chính của tiêm chủng là ngăn ngừa nhiễm trùng lần đầu ở trẻ sơ sinh, vì nhiễm trùng
lần đầu là nặng nhất, sau đó sẽ nhẹ dần khi nhiễm trùng lặp đi lặp lại. Vì vậy chúng tôi
thực hiện cho trẻ uống vắc-xin sớm ở độ tuổi sơ sinh (bằng hoặc dưới 4 tuổi).
Vắc-xin phòng vi-rút Rota lần đầu tiên được đưa vào tại Mỹ đã bị ngừng sản xuất do
người ta nhận thấy có nhiều trường hợp gây ra phản ứng phụ lồng ruột, là chứng bệnh
nghiêm trọng đối với trẻ sơ sinh. Cả hai loại vắc-xin phòng vi-rút Rota đang được sử dụng
trên thế giới hiện nay đều đã được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn
là có nguy cơ mắc chứng lồng ruột thấp hơn so với loại vắc xin phòng vi-rút Rota đầu tiên
được giới thiệu tại Mỹ.
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Nguy cơ trẻ bị lồng ruột gia tăng trong khoảng thời gian 1 tuần sau khi uống liều đầu
tiên vắc-xin phòng vi-rút Rota.
Khi so sánh giữa nguy cơ (xảy ra các phản ứng phụ như lồng ruột) và lợi ích (phòng
ngừa Bệnh truyền nhiễm do nhiễm vi-rút Rota nặng) khi uống vắc-xin phòng vi-rút Rota,
người ta thấy rằng lợi ích phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm do nhiễm vi-rút Rota nặng là
cần thiết hơn đối với trẻ. Vì vậy ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng vắcxin phòng vi-rút Rota.
Sau khi cho trẻ uống vắc-xin phòng vi-rút Rota, nếu quan sát thấy trẻ có một số các
biểu hiện như mệt mỏi, đau bụng theo cơn, nôn mửa nhiều lần, quấy khóc dữ dội, hoặc
phân có máu thì có khả năng trẻ đã bị lồng ruột, hãy nhanh chóng đưa trẻ đi bệnh viện để
khám kịp thời.
Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, vắc-xin phòng vi-rút Rota đã được đưa vào chương trình
tiêm chủng định kỳ.
Đối tượng uống vắc-xin phòng vi-rút Rota trong tiêm chủng định kỳ là trẻ em sinh từ
ngày 1 tháng 8 năm 2020 trở đi.
Về độ tuổi uống và số liều uống, với vắc xin đơn giá (Rotarix ®), cho trẻ uống trong
khoảng thời gian từ 6 tuần tuổi đến 24 tuần tuổi, uống 2 liều cách nhau 27 ngày trở lên; với
vắc-xin ngũ giá (RotaTeg ®), cho trẻ uống trong khoảng thời gian từ 6 tuần tuổi đến 32 tuần
tuổi, uống 3 liều cách nhau 27 ngày trở lên. Khuyến cáo nên hoàn thành liều đầu tiên trước
14 tuần 6 ngày tuổi để tránh giai đoạn có nguy cơ bị lồng ruột cao.
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện
tượng có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,0033% đối với vắc-xin đơn giá (Rotarix®),
và 0,0019% với vắc-xin ngũ giá (Rotateq ®). (Con số phần báo cáo từ ngày 1 tháng 4 năm
2013 đến30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-22, 3-23 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ
Ban Tiêm chủng Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)

Bệnh Truyền
nhiễm do
Vi-rút Rota

Vắc-xin sống giảm
độc lực chủng từ
người phòng vi-rút
Rota dùng qua
đường uống
(Vắc-xin đơn giá)
Vắc-xin sống giảm
độc lực, ngũ giá
phòng vi-rút Rota
dùng qua đường uống
(Vắc-xin ngũ giá)

8 tháng

32 tuần 0 ngày
sau khi sinh

7 tháng

6 tháng

24 tuần 0 ngày
sau khi sinh

5 tháng

4 tháng

3 tháng

14 tuần 6 ngày
sau khi sinh

2 tháng

6 tuần 0 ngày
sau khi sinh

1 tháng

(3) Thời điểm tiêm chủng

(*)

(*)

(*) Thời gian tiêu chuẩn uống liều đầu tiên là trong khoảng từ 2 tháng tuổi đến 14 tuần 6 ngày tuổi.
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◆ Viêm gan B
Từ tháng 10 năm 2016, vắc-xin viêm gan B đã được đưa vào chương trình tiêm chủng
định kỳ đối với tất cả trẻ em sinh từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 trở đi. Việc tiêm chủng đối
với em bé sơ sinh được sinh ra bởi mẹ bị nhiễm vi-rút viêm gan B (kháng nguyên HBs)
với chi phí được chi trả bởi bảo hiểm sức khỏe, và việc tiêm chủng cho các trường hợp
gặp sự cố như chạm vào máu có vi-rút viêm gan B với chi phí được chi trả bởi bảo hiểm
tai nạn lao động hoặc bảo hiểm sức khỏe, v.v… thì vẫn giống như từ trước đến nay.
(1) Giải thích về bệnh
Khi một người bị nhiễm vi-rút viêm gan B (vi-rút HB), thì người đó sẽ bị viêm gan cấp
tính, có trường hợp sẽ tự hồi phục, cũng có trường hợp phát triển thành viêm gan mãn
tính. Một số người sẽ chuyển thành suy gan cấp, và cũng có trường hợp từ triệu chứng
nặng dẫn đến tử vong. Ngoài ra, về triệu chứng của bệnh, có trường hợp vi-rút ẩn bên
trong gan mà không có triệu chứng rõ ràng nào, và trải qua thời gian, sẽ chuyển thành
viêm gan mãn tính, xơ gan, ung thư gan, v.v... Người ta cho rằng người bệnh càng ít tuổi
thì các triệu chứng của viêm gan cấp tính càng nhẹ hoặc càng ít rõ ràng, và dễ dẫn đến
tình trạng nhiễm trùng dai dẳng do vi-rút cứ ẩn nấp nguyên trong gan. Các con đường lây
truyền bao gồm: lây truyền từ mẹ bị nhiễm vi-rút HB (kháng nguyên HBs) sang con, lây
truyền do tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể có vi-rút HB, hoặc lây truyền qua
quan hệ tình dục với người nhiễm vi-rút HB, v.v…
(2) Vắc-xin viêm gan B (vắc-xin bất hoạt)
Tiêm chủng bằng vắc-xin viêm gan B (HB), đặc biệt là ở trẻ em, chủ yếu nhằm ngăn ngừa
nhiễm trùng vi-rút dai dẳng, và ngăn ngừa viêm gan mãn tính, xơ gan hoặc ung thư gan mà
có thể bị mắc phải trong tương lai, hơn là ngăn ngừa viêm gan trong thời gian ngắn.
Trước đây đã thực hiện tiêm chủng cho những trẻ sinh ra bởi các bà mẹ dương tính với
vi-rút HB tại thời điểm càng sớm càng tốt sau sinh bằng vắc-xin HB gamma globulin và
vắc-xin HB trong chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên, để có
nhiều người được tiêm chủng HB hơn nữa và giảm nhiều nhất có thể số người mắc bệnh
viêm gan mãn tính, xơ gan và ung thư gan trong tương lai, từ tháng 10 năm 2016, bên
cạnh chương trình tiêm chủng lây truyền từ mẹ sang con, đã bắt đầu thực hiện chương
trình tiêm chủng định kỳ đối với bệnh viêm gan B cho tất cả trẻ em sinh từ ngày 1 tháng 4
năm 2016 trở đi.
Ngoài ra, chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con mà vẫn đang thực hiện từ
trước đến nay vẫn tiếp tục được chi trả chi phí bởi bảo hiểm sức khỏe.
Đối tượng của tiêm chủng định kỳ bệnh viêm gan B là tất cả những trẻ dưới 1 tuổi sinh
từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 trở đi (mà không phải là trẻ sơ sinh là đối tượng của chương
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trình tiêm chủng lây truyền từ mẹ sang con) và đang ở độ tuổi từ 2 tháng đến 9 tháng
tuổi. Phương pháp tiêm là tiêm vắc-xin HB vào dưới da 2 mũi, với khoảng cách ít nhất
27 ngày, sau đó tiêm thêm 1 mũi (mũi thứ 3) vào dưới da, với khoảng cách là ít nhất 139
ngày kể từ ngày tiêm mũi đầu tiên.
Về phản ứng phụ sau khi tiêm vắc-xin HB, theo như báo cáo kết quả cho đến hiện tại
thì khoảng 10% người được tiêm có biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, sưng, đỏ, đau cục
bộ, tuy nhiên đối với trẻ sơ sinh và trẻ còn bú sữa thì không có vấn đề gì. Tần suất xảy ra
các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo đánh giá là nghiêm
trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện tượng có hại) được các
cơ sở y tế báo cáo là 0,00078%). (Con số từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến 30 tháng 6 năm
2021. Từ Tài liệu 3-21 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban Tiêm chủng, vắc-xin Hội
đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)
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Viêm gan B

◆ Bệnh nhiễm trùng Hib
(1) Giải thích về bệnh
Vi khuẩn haemophilus influenza, đặc biệt là haemophilus influenza tuýp b, là mầm bệnh
nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, không chỉ gây ra các bệnh nhiễm trùng bề mặt như
viêm tai giữa, viêm xoang và viêm phế quản, mà còn gây ra các bệnh nhiễm trùng sâu (toàn
thân) nghiêm trọng (còn được gọi là nhiễm trùng xâm lấn) như viêm màng não, nhiễm trùng
huyết, viêm phổi, v.v... Trước năm 2010, tỷ lệ mắc bệnh viêm màng não do Hib là 7,1 ~ 8,3
trên tổng số 100.000 trẻ dưới 5 tuổi, ước tính có khoảng 400 người bị nhiễm viêm màng não
mỗi năm và khoảng 11% trong số đó có tiên lượng xấu*. Hơn nữa, trẻ em từ 4 tháng tuổi
đến 1 tuổi chiếm đại đa số những người mắc bệnh (* Theo tài liệu của Tổ tiêm chủng, Tiểu
ban bệnh truyền nhiễm, Hội đồng khoa học và sức khỏe). Hiện nay, vắc-xin Hib đã được sử
dụng rộng rãi, bệnh nhiễm trùng Hib xâm lấn đã gần như không còn nữa.
(2) Vắc-xin haemophilus tuýp b (vắc-xin Hib) đông khô (vắc-xin bất hoạt)
Vi khuẩn haemophilus influenza được chia thành bảy loại, nhưng trong đó, loại
haemophilus influenza tuýp b là nguyên nhân chính gây ra các trường hợp bệnh nghiêm
trọng, chính vì thế tuýp b được sử dụng cho vắc-xin. Loại vắc-xin này đang được sử dụng
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7. Các bệnh thuộc đối tượng tiêm chủng và vắc-xin phòng ngừa

rộng rãi trên thế giới, và ở Nhật Bản, nó đã được phép sử dụng từ tháng 12 năm 2008, và
đã được đưa vào chương trình tiêm chủng định kỳ từ tháng 4 năm 2013.
Vắc-xin này có thể được tiêm đồng thời với các vắc-xin khác khi bác sĩ xác định là cần
thiết và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đồng ý. Cũng có thể tiêm riêng từng loại vắc-xin.
Tại Châu Âu và Hoa Kỳ, bệnh nhiễm trùng Hib xâm lấn đã giảm đáng kể sau khi vắcxin này được đưa vào sử dụng, và tại Nhật Bản, bệnh này cũng gần như không còn nữa sau
khi đưa vắc-xin này vào chương trình tiêm chủng định kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
khuyến khích tiêm vắc-xin Hib định kỳ cho trẻ sơ sinh vào năm 1998, và trên thế giới đã có
trên 110 quốc gia đưa vắc-xin này vào sử dụng, và hiệu quả của nó được đánh giá cao.
Phản ứng sau khi tiêm chủ yếu là phản ứng cục bộ, bao gồm bị mẩn đỏ (44,2%), sưng
(18,7%), chai cứng (17,8%) và đau (5,6%), ngoài ra còn có phản ứng toàn thân bao gồm
sốt (2,5%), khó chịu (14,7%), chán ăn (8,7%), v.v…(Tham khảo tài liệu bản chỉnh sửa
tháng 10 năm 2020 (phiên bản thứ 12) được đính kèm).
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện
tượng có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,0019%). (Con số từ ngày 1 tháng 4 năm
2013 đến 30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-18 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban
Tiêm chủng Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)
Tiêm chủng bệnh nhiễm trùng Hib được tiến hành theo phương pháp sau đây tùy theo
độ tuổi tính theo tháng của trẻ tại thời điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu. Phương pháp
tiêm chủng tiêu chuẩn là phương pháp được mô tả ở mục a).
a)

Trẻ ở giai đoạn từ 2 tháng tuổi đến 7 tháng tuổi tại thời điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu
Sử dụng vắc-xin haemophilus tuýp b đông khô để tiêm, đối với tiêm chủng lần
đầu thì tiêm 3 mũi, khoảng cách giữa các mũi là ít nhất 27 ngày (20 ngày nếu bác sĩ
yêu cầu), khoảng cách tiêu chuẩn là từ 27 ngày (20 ngày nếu bác sĩ yêu cầu) đến 56
ngày; đối với tiêm chủng bổ sung thì tiêm 1 mũi ở thời điểm cách ít nhất 7 tháng (tiêu
chuẩn là cách từ 7 tháng đến 13 tháng) kể từ sau khi kết thúc tiêm chủng lần đầu.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mũi số 2 và số 3 của trong tiêm chủng lần đầu phải được
thực hiện trước thời điểm trẻ được 12 tháng tuổi, nếu đã quá 12 tháng tuổi thì sẽ
không được tiêm. Trong trường hợp này, có thể thực hiện tiêm chủng bổ sung: tiêm 1
mũi ở thời điểm cách ít nhất 27 ngày (20 ngày nếu bác sĩ yêu cầu) kể từ khi kết thúc
mũi tiêm cuối của tiêm chủng lần đầu.

b)

Trẻ ở giai đoạn từ ngày hôm sau của ngày tròn 7 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi tại thời
điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu
Sử dụng vắc-xin haemophilus tuýp b đông khô để tiêm, đối với tiêm chủng lần
đầu thì tiêm 2 mũi, khoảng cách giữa các mũi là ít nhất 27 ngày (20 ngày nếu bác
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sĩ yêu cầu), khoảng cách tiêu chuẩn là từ 27 ngày (20 ngày nếu bác sĩ yêu cầu) đến
56 ngày; đối với tiêm chủng bổ sung thì tiêm 1 mũi ở thời điểm cách ít nhất 7 tháng
(tiêu chuẩn là cách từ 7 tháng đến 13 tháng) kể từ khi kết thúc tiêm chủng lần đầu.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mũi tiêm số 2 của tiêm chủng lần đầu phải được thực hiện
trước thời điểm trẻ được 12 tháng tuổi, nếu đã quá 12 tháng tuổi thì sẽ không được
tiêm. Trong trường hợp này, có thể thực hiện tiêm chủng bổ sung nhưng tiêm 1 mũi
ở thời điểm cách ít nhất 27 ngày (20 ngày nếu bác sĩ yêu cầu) kể từ khi kết thúc mũi
tiêm cuối cùng của tiêm chủng lần đầu.
c)

Trẻ ở giai đoạn từ ngày hôm sau của ngày tròn 12 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi tại
thời điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu
Sử dụng vắc-xin haemophilus tuýp b đông khô để tiêm 1 lần.
Ngoài ra, đối với trẻ không thể tiêm chủng do bệnh cần chăm sóc dài hạn, v.v…
thì cũng được tiêm chủng theo cách này.
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(3) Thời điểm tiêm chủng

Nhiễm
trùng Hib

◆ Bệnh nhiễm phế cầu khuẩn ở trẻ em
(1) Giải thích về bệnh
Phế cầu khuẩn là một trong hai nguyên nhân gây ra bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn ở trẻ
em. Đây là loại vi khuẩn ẩn sâu trong mũi của nhiều trẻ và có trường hợp gây ra các bệnh như
viêm màng não do vi khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm xoang và viêm tai giữa.
Trước khi đưa vắc-xin vào sử dụng, tỷ lệ mắc bệnh viêm màng não mủ do phế cầu
khuẩn là 2,6 ~ 2,9 trẻ trên 100.000 trẻ dưới 5 tuổi, ước tính có khoảng 150 người bị viêm
màng não mủ mỗi năm*. Tỷ lệ tử vong và tỷ lệ để lại di chứng (ví dụ như bị bệnh tràn
dịch não, bị điếc, bị thiểu năng trí tuệ) cao hơn so với viêm màng não do Hib, với khoảng
21% có tiên lượng xấu. (*Theo tài liệu của Tổ tiêm chủng, Tiểu ban bệnh truyền nhiễm,
Hội đồng khoa học và sức khỏe). Hiện nay, do đã đưa vắc-xin phế cầu khuẩn vào sử dụng
rộng rãi, nên tỷ lệ người mắc các bệnh nhiễm trùng xâm lấn như viêm màng não do phế
cầu khuẩn đã giảm mạnh.
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(2)

Vắc-xin kết hợp phế cầu khuẩn 13-valent hấp phụ (vắc-xin kết hợp phế
cầu khuẩn 13-valent) (vắc-xin bất hoạt)

Vắc-xin phế cầu khuẩn ở trẻ em (vắc-xin kết hợp phế cầu khuẩn 13-valent) là loại vắcxin được tạo ra để ngăn ngừa các bệnh như viêm màng não do vi khuẩn ở trẻ em, bao gồm
13 loại huyết thanh gây ra các bệnh nghiêm trọng ở trẻ em.
Vào năm 2000, vắc-xin này bắt đầu được sử dụng cho tiêm chủng, đầu tiên là ở Hoa Kỳ
dưới dạng vắc-xin 7-valent và vào năm 2010, đã chuyển sang vắc-xin 13-valent. Hiện nay,
vắc-xin 13-valent đang được sử dụng làm vắc-xin tiêu chuẩn ở hơn 100 quốc gia. Đã có
báo cáo từ nhiều nước rằng việc tiêm chủng loại vắc-xin này đã làm giảm tỷ lệ số người
bị mắc bệnh viêm màng não do vi khuẩn hay bệnh nhiễm khuẩn huyết. Ở Nhật Bản, loại
vắc-xin này đã được đưa vào sử dụng trong tiêm chủng từ tháng 11 năm 2013, và cũng
giúp làm giảm tỷ lệ số người bị mắc bệnh nhiễm phế cầu khuẩn xâm lấn.
Vắc-xin này có thể được tiêm đồng thời với các vắc-xin khác khi được bác sĩ xác định
là cần thiết và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đồng ý. Cũng có thể tiêm riêng từng
loại vắc-xin.
Các phản ứng phụ được ghi nhận bao gồm các phản ứng cục bộ như nổi ban đỏ (67,8 ~
74,4%), sưng (47,2 ~ 57,1%) và các phản ứng toàn thân như sốt trên 37,5°C (32,9 ~ 50,7%).
(Tham khảo hướng tài liệu bản chỉnh sửa tháng 9 năm 2021 ( ấn bản thứ 3))
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện
tượng có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,0019%). (Con số từ tháng 10 năm 2013 đến
30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-17 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban Tiêm chủng
Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)
Tiêm chủng bệnh nhiễm phế cầu khuẩn ở trẻ em được tiến hành theo phương pháp
sau đây tùy theo độ tuổi tính theo tháng của trẻ tại thời điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu.
Phương pháp tiêm chủng tiêu chuẩn là phương pháp được mô tả ở mục a).
a)

Trẻ ở giai đoạn từ 2 tháng tuổi đến 7 tháng tuổi tại thời điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu
Sử dụng vắc-xin kết hợp phế cầu khuẩn 13-valent hấp phụ để tiêm, đối với tiêm
chủng lần đầu thì tiêm 3 mũi, khoảng cách giữa các mũi là ít nhất 27 ngày, mức tiêu
chuẩn là tiêm trước khi trẻ được 12 tháng tuổi; đối với tiêm chủng bổ sung thì tiêm
1 mũi ở thời điểm cách ít nhất là 60 ngày từ sau khi kết thúc chủng lần đầu, và được
thực hiện sau thời điểm trẻ tròn 12 tháng tuổi (thời gian tiêm chủng tiêu chuẩn là từ
12 tháng tuổi đến 15 tháng tuổi). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mũi số 2 và số 3 của tiêm
chủng lần đầu phải được thực hiện trước thời điểm trẻ tròn 24 tháng tuổi, nếu đã quá
24 tháng tuổi thì sẽ không được tiêm (khi đó, có thể thực hiện tiêm chủng bổ sung).
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Ngoài ra, mũi số 2 của tiêm chủng lần đầu phải được thực hiện trước thời điểm trẻ
tròn 12 tháng tuổi, nếu đã quá 12 tháng tuổi thì sẽ không được tiêm mũi số 3 của
tiêm chủng lần đầu (khi đó, có thể thực hiện tiêm chủng bổ sung).
b)

Trẻ ở giai đoạn từ ngày hôm sau của ngày tròn 7 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi tại thời
điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu
Sử dụng vắc-xin kết hợp phế cầu khuẩn 13-valent hấp phụ để tiêm, đối với tiêm
chủng lần đầu thì tiêm 2 mũi, khoảng cách giữa hai mũi là ít nhất 27 ngày, ở thời
điểm trước khi trẻ tròn 12 tháng tuổi; đối với tiêm chủng bổ sung thì tiêm 1 mũi ở
thời điểm cách ít nhất 60 ngày từ sau khi kết thúc tiêm chủng lần đầu, và thực hiện
sau thời điểm trẻ tròn 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mũi số 2 của tiêm
chủng lần đầu phải được thực hiện trước thời điểm trẻ tròn 24 tháng tuổi, nếu đã quá
24 tháng tuổi thì sẽ không được tiêm (khi đó, có thể thực hiện tiêm chủng bổ sung).

c)

Trẻ ở giai đoạn từ ngày hôm sau của ngày tròn 12 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi tại
thời điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu
Sử dụng vắc-xin kết hợp phế cầu khuẩn 13-valent hấp phụ để tiêm 2 mũi, khoảng
cách giữa 2 mũi là ít nhất 60 ngày.

d)

Trẻ ở giai đoạn từ ngày hôm sau của ngày tròn 24 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi tại
thời điểm bắt đầu tiêm chủng lần đầu
Sử dụng vắc-xin kết hợp phế cầu khuẩn 13-valent hấp phụ để tiêm 1 mũi.
Ngoài ra, đối với trẻ không thể tiêm chủng do bệnh cần chăm sóc dài hạn, v.v…
thì cũng được tiêm chủng theo cách này.
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(3) Thời điểm tiêm chủng

Nhiễm phế
cầu khuẩn ở
trẻ em

◆ Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt (viêm tủy xám cấp tính)
(1) Giải thích về bệnh
(a) Bạch hầu (Diphtheria)
Nguyên nhân gây ra bệnh bạch hầu là do vi khuẩn bạch hầu được lây lan qua nhiễm
trùng giọt.
Vắc-xin tổng hợp bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT) (loại không tế bào) đã được đưa vào sử
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dụng vào năm 1981 và hiện nay, trong nhiều năm liên tiếp ở Nhật Bản, số người mắc bệnh
bạch hầu hàng năm là 0 người nhưng thỉnh thoảng vẫn có bùng phát bệnh ở khu vực Châu Á.
Nhiễm trùng xảy ra chủ yếu là ở cổ họng, ngoài ra còn nhiễm trùng ở cả trong hốc mũi.
Nhiễm bạch hầu chỉ gây ra triệu chứng ở khoảng 10% số người bị nhiễm, những người còn
lại trở thành người mang mầm bệnh không có triệu chứng có thể truyền bệnh cho người khác.
Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao, đau họng, ho sủa, nôn mửa, v.v…; một màng
được gọi là màng giả được hình thành trong họng và có thể gây ra tử vong do ngạt. Người
bệnh phải được theo dõi cẩn thận vì sau khoảng 2 đến 3 tuần kể từ khi phát bệnh, những độc
tố do vi khuẩn gây ra có thể gây ra rối loạn cơ tim nghiêm trọng hoặc tê liệt thần kinh.
(b) Ho gà (Pertussis)
Nguyên nhân gây ra bệnh ho gà là do vi khuẩn ho gà được lây lan qua nhiễm trùng giọt.
Kể từ khi bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin ho gà vào năm 1950, số lượng người mắc
bệnh này đã giảm, nhưng trong những năm gần đây, đã có những trường hợp ho gà từ trẻ
bậc tiểu học đến thanh thiếu niên và người lớn với đặc trưng là ho dai dẳng, những người
này là nguồn lây nhiễm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và cần phải cẩn trọng vì bệnh có thể trở
nên nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và trẻ còn bú sữa.
Bệnh ho gà điển hình thường bắt đầu với các triệu chứng giống như cảm lạnh thông
thường. Sau đó ho trở nên nặng hơn và chuyển thành những cơn ho liên tục đến mức đỏ
mặt. Sau khi ho, người bệnh phải hít vào thật nhanh, tạo ra âm thanh giống như tiếng huýt
sáo. Thông thường, người bệnh không bị sốt. Ở trẻ sơ sinh, đôi khi không thở được do ho,
dẫn đến môi chuyển thành màu xanh (tím tái), co giật hoặc ngừng thở đột ngột. Người
bệnh dễ bị các biến chứng nặng như viêm phổi hoặc các bệnh về não, và những bệnh này
có thể dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ còn bú sữa.

Lây nhiễm qua các giọt nhỏ
Là hiện tượng trong đó vi-rút và vi khuẩn có trong trong bụi nước bọt
và dịch tiết hô hấp bay ra ngoài không khí do cảm cúm, hắt xì hơi, trò
chuyện, v.v… và lây nhiễm sang người trong phạm vi khoảng 1m.
(c) Bệnh uốn ván (Tetanus)
Vi khuẩn uốn ván không lây nhiễm từ người sang người, mà sẽ lây nhiễm khi vi khuẩn
có trong đất v.v... đi vào trong cơ thể người thông qua các vết thương hở. Khi vi khuẩn phát
triển trong cơ thể người và thải ra các độc tố, nó sẽ gây ra co cứng cơ bắp. Đây là căn bệnh
mà triệu chứng ban đầu thường thấy là không thể mở được miệng, dần dần nó sẽ gây ra co
cứng toàn thân, và nếu không chữa trị kịp thời thì có nguy cơ dẫn đến tử vong. Phân nửa
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bệnh nhân bị lây nhiễm qua các vết thương châm chích nhẹ ở mức độ mà bản thân người
bệnh và những người xung quanh không nhận ra. Do vi khuẩn sống trong đất nên khả năng
lây nhiễm cũng rất lớn. Ngoài ra, nếu người mẹ trong thời kỳ mang thai có sức đề kháng (miễn
dịch) thì có thể tránh được nguy cơ mắc bệnh uốn ván cho trẻ sơ sinh khi sinh nở.
(d) Bệnh bại liệt (Bệnh viêm tủy xám cấp tính) (Polio)
Bệnh bại liệt (Bệnh viêm tủy xám cấp tính) còn gọi là “Bệnh bại liệt của trẻ em”, từng
xảy ra liên tục đại dịch tại Nhật Bản cho đến nửa đầu những năm 1960. Nhờ hiệu quả của
việc tiêm chủng nên năm 1980 là năm cuối cùng xuất hiện bệnh nhân bại liệt do vi-rút bại
liệt hoang dại (poliovirus) ở Nhật Bản. Năm 2000, WHO đã tuyên bố triệt tiêu bệnh bại
liệt ở Khu vực Tây Thái Bình Dương bao gồm cả Nhật Bản. Năm 2017, chỉ có 2 Quốc gia
có dịch bệnh bại liệt là Pakistan và Afghanistan, điều này khiến việc triệt tiêu bệnh bại liệt
trên toàn cầu không còn là giấc mơ xa vời nữa, tuy nhiên việc cảnh giác với bệnh này vẫn
được tiếp tục tiếp diễn trên toàn cầu như từ trước đến nay.
Vi-rút bại liệt đi từ miệng vào cơ thể người và sinh sôi, phát triển trong các tế bào của
hầu họng và ruột non. Tại tế bào của ruột non, vi-rút sinh trưởng trong vòng 4 đến 35
ngày (trung bình từ 7 đến 14 ngày). Các vi-rút sau khi sinh trưởng sẽ được bài tiết qua
phân và một lần nữa đi vào miệng người, phát triển trong ruột của người không có sức
đề kháng (miễn dịch) rồi truyền nhiễm từ người này qua người khác. Dù bị lây nhiễm virút bại liệt thì hầu hết người bệnh cũng không xuất hiện triệu chứng và giữ được sức đề
kháng đến suốt đời (miễn dịch suốt đời). Nếu xuất hiện triệu chứng, vi-rút truyền nhiễm
sẽ đi qua máu, lây lan đến não và tủy sống, có trường hợp còn gây ra tê liệt. Trường hợp
bị lây nhiễm vi-rút bại liệt, cứ 100 người thì có 5 đến 10 người có các triệu chứng như
cảm cúm, xuất hiện sốt và tiếp theo là đau đầu, nôn mửa.
Ngoài ra, trong số những người bị lây nhiễm, cứ khoảng 1.000 đến 2.000 người thì có
1 người bị tê liệt tay chân. Một vài người trong số đó bị tê liệt vĩnh viễn. Có trường hợp
triệu chứng tê liệt tiến triển và khiến người bệnh tử vong do suy hô hấp.

(2) Vắc-xin tổng hợp 4 loại ho gà-bạch hầu-uốn ván-bại liệt bất hoạt (DPT-IPV),
Vắc-xin tổng hợp 3 loại ho gà-bạch hầu-uốn ván (DPT), Vắc-xin tổng hợp
2 loại bạch hầu-uốn ván (DT) (Vắc-xin bất hoạt)
Tiêm chủng lần đầu của giai đoạn 1 được thực hiện 3 lần trong trường hợp là vắc-xin
DPT-IPV, và vắc-xin DPT, 2 lần trong trường hợp sử dụng vắc-xin DT và mỗi lần tiêm
cách ít nhất 20 ngày (tiêu chuẩn là từ 20 đến 56 ngày). Tiêm chủng bổ sung của giai đoạn
1 được thực hiện 1 lần sau ít nhất 6 tháng (tiêu chuẩn là từ 12 đến 18 tháng) sau khi kết
thúc tiêm chủng lần đầu. Do số lần tiêm nhiều, nên hãy lưu ý để không quên thực hiện.
Ngoài ra, đối với giai đoạn 2, thực hiện tiêm chủng định kỳ 1 lần vắc-xin tổng hợp 2 loại
bạch hầu-uốn ván (DT) khi trẻ từ 11 đến 12 tuổi.
Hơn nữa, đối với hình thức tiêm chủng tự nguyện, người tiêm có thể tiêm bằng vắc-xin
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DPT và nó cũng có khả năng tăng cường kháng thể đối với bệnh ho gà.
Điều quan trọng là phải tiêm theo lịch trình cố định để có đầy đủ khả năng miễn dịch,
nhưng nếu không may bị ngắt quãng thì cũng vẫn còn một vài cách khác để đạt được việc
tăng cường kháng thể nên hãy trao đổi lại với địa phương và bác sĩ gia đình.
Ngoài ra, trẻ em bị mắc một trong các bệnh như ho gà, bạch hầu, bại liệt (bệnh viêm
tủy xám cấp tính) hoặc bệnh uốn ván thì cũng có thể sử dụng vắc-xin DPT-IPV.
Từ tháng 11 năm 2012, Quattrovac

®

(Sản phẩm của công ty KM Biologics) - Là vắc-

xin tổng hợp 4 loại DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) kết hợp với IPV (bại liệt bất hoạt), và
TetraBik ® (Sản phẩm của Viện Nghiên cứu các bệnh do vi sinh vật gây ra thuộc Trường
Đại học Osaka) đã được bán ra thị trường; và từ tháng 12 năm 2015, Squarekids

®

dạng

tiêm dưới da - Là vắc-xin tổng hợp 4 loại DPT-IPV (Sản phẩm của công ty Daiichi
Sankyo Company Limited) cũng đã được đưa ra thị trường.
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện
tượng có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,0012% đối với vắc-xin DPT-IPV, 0,0018%
với vắc-xin DPT, 0,00023% đối với vắc-xin DT. (Con số từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến
30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-16, 3-11, 3-12 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban
Tiêm chủng Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)
Dù không xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng nhưng hãy liên lạc với bác sĩ khi tình
trạng sức khỏe xấu đi, hoặc các vết sưng tấy xuất hiện rõ rệt, v.v...
Mặc dù, có thể nói số lượng mắc bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt (Bệnh viêm tủy
xám cấp tính) đã giảm đi, nhưng các bệnh này đều có thể để lại các biến chứng nghiêm
trọng, các di chứng gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, có trường hợp có
thể dẫn đến tử vong. Do đó, chúng tôi khuyến khích thực hiện tiêm chủng để không bị
mắc các bệnh này.

(3) Vắc-xin bại liệt (Vắc-xin bất hoạt)
Nhật Bản đã sử dụng vắc-xin bại liệt uống (Oral Polio Vaccine: OPV) đến tháng 8 năm
2012 để triệt tiêu bệnh bại liệt và duy trì tình trạng đó cho đến nay, nhưng từ ngày 1 tháng 9
năm 2012, Nhật Bản đã thay thế vắc-xin bại liệt là loại vắc-xin tiêm chủng định kỳ từ vắc-xin
OPV sang vắc-xin bại liệt bất hoạt (Inactivate Polio Vaccine: IPV) để tránh tình trạng bại liệt
liên quan đến vắc-xin (Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis: VAPP) – là một phản ứng
phụ nghiêm trọng của OPV (mặc dù tỷ lệ mắc phải khá hiếm, khoảng 1 trường hợp trong số
1 triệu người uống vắc-xin). Từ tháng 9 năm 2012, vắc-xin Imovax Polio ® dạng tiêm dưới da
(vắc-xin IPV độc lập) của tập đoàn dược phẩm Sanofi đã được đưa vào sử dụng.
Trong vắc-xin IPV có lẫn các kháng nguyên (phân tử tạo ra miễn dịch) của 3 tuýp vi-rút
bại liệt (tuýp 1, tuýp 2, tuýp 3). Với 3 lần tiêm IPV là có thể đạt gần 100% sức đề kháng
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(miễn dịch) đối với từng tuýp vi-rút đó. Tuy nhiên, do IPV có khả năng duy trì miễn dịch
ngắn hơn so với OPV nên cần tiêm thêm lần thứ 4.
Đối với vắc-xin Imovax Polio ® dạng tiêm dưới da, một thử nghiệm lâm sàng trong nước
cho thấy sau khi tiêm vắc-xin 3 lần thì xuất hiện đau đớn (18,9%), mẩn đỏ (77,0%), sưng
tấy (54,1%), sốt trên 37,5°C (33,8%), tình trạng mơ màng (35,1%), kích thích nhẹ (41,9%).
Mặc dù tần suất không rõ ràng nhưng những lưu ý đối với hiện tượng sốc và sốc phản vệ,
cũng như những lưu ý đối với cách xử lý các hiện tượng đó (do tỷ lệ co giật là 1,4%) đều
được mô tả trong tài liệu đính kèm. (Tham khảo tài liệu bản chỉnh sửa tháng 10 năm 2020
(phiên bản thứ 7) được đính kèm).
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện tượng
có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,0010%). (Con số từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến
30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-15 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban Tiêm chủng
Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)

Vắc-xin tổng hợp
DPT-IPV, DPT,
DT, IPV
Giai đoạn 1
Chú ý 1),
Chú ý 2)

15 tuổi

14 tuổi

13 tuổi

12 tuổi

11 tuổi

10 tuổi

9 tuổi

8 tuổi

7 tuổi

6 tuổi

5 tuổi

4 tuổi

3 tuổi

2 tuổi

1 tuổi

9 tháng

6 tháng

3 tháng

(4) Thời điểm tiêm chủng

Tiêm chủng lần
được thực
hiện với 320
mũi,
mỗi mũi
cách nhau ít nhất 20 ngày 3(tiêu
chuẩn
初回接種は
20đầu
日以上、
標準的には
日から
56 日までの間隔をおいて
回行い、
là
từ 20 đến 56 ngày), tiêm chủng6 bổ
sung được thực hiện với
mũi sau18ít 月までの間隔を
nhất 6 tháng (tiêu
追加接種は初回接種終了後
月以上、標準的には
12 1月から
chuẩn
là
từ
12
tháng
đến
18
tháng)
sau
khi
kết
thúc
tiêm
chủng
lần
đầu.
おいて 1 回行います。

Giai đoạn 2 (DT)

Chú ý 1)

Chú ý 2)

Ngay cả trường hợp rõ ràng đã mắc bệnh ho gà, thì có thể sử dụng vắc-xin DPT-IPV, vắc-xin DPT
hoặc vắc-xin DT. Trong trường hợp sử dụng vắc-xin DT, tiêm chủng lần đầu được thực hiện 2 lần.
Ngoài ra, cũng có thể sử dụng vắc-xin DPT-IPV, vắc-xin DPT hoặc vắc-xin DT đối với trẻ em mắc
bệnh bạch hầu, uốn ván, bại liệt.
Về nguyên tắc, đối với tiêm chủng lần đầu của giai đoạn 1, chỉ tiêm 1 loại vắc-xin giống nhau với
số mũi tiêm cần thiết.

◆ Bệnh lao

(1) Giải thích về bệnh
Bệnh xảy ra do nhiễm vi khuẩn lao. Mặc dù bệnh nhân lao ở Nhật Bản đã giảm đáng
kể, nhưng hằng năm vẫn có khoảng 20.000 người mắc bệnh này nên khả năng truyền
nhiễm từ người lớn sang trẻ em cũng không ít. Ngoài ra, do trẻ em ở trong bụng mẹ không
nhận được sức đề kháng (miễn dịch) đối với bệnh lao từ người mẹ, nên trẻ em ngay sau
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khi sinh ra cũng có nguy cơ mắc phải bệnh này. Do trẻ sơ sinh có sức đề kháng (miễn
dịch) đối với bệnh lao thấp nên có trường hợp bị bệnh lao toàn thân hoặc viêm màng não
lao, hoặc có nguy cơ để lại di chứng nặng nề.
BCG được xác nhận là có hiệu quả trong việc phòng chống bệnh lao trong thời kỳ sơ
sinh – thời kỳ dễ gặp phải các bệnh nghiêm trọng như viêm màng não hoặc bệnh lao kê,
nên khuyến khích tiêm vắc-xin này cho trẻ trước khi trẻ được 1 tuổi.
Ngoài ra, thời điểm tiêm chuẩn là từ 5 đến 8 tháng tuổi sau khi sinh.

(2) Vắc-xin BCG (Vắc-xin sống)
BCG là vắc-xin được tạo ra bằng cách làm yếu độc tố của vi khuẩn lao bò.
Phương pháp sử dụng để tiêm vắc-xin BCG là phương pháp tiêm ấn dấu (stamp
method) mà ở Nhật Bản gọi là tiêm qua da, bằng cách ấn vào 2 vị trí trên cánh tay để
tiêm. Nếu tiêm vào vị trí khác 2 vị trí này thì có nguy cơ cao xảy ra phản ứng phụ như sẹo
lồi nên cần tuyệt đối tránh. Ngay sau khi tiêm xong, hãy để vết tiêm khô ở nơi râm mát.
Vết tiêm sẽ khô lại sau khoảng 10 phút.
Sau khi tiêm khoảng 10 ngày, ở vị trí tiêm sẽ xuất hiện các chấm nhỏ ti ti, một số chỗ
có thể xuất hiện vết mủ nhỏ (bị mưng mủ). Phản ứng này biểu hiện rõ rệt nhất trong
khoảng 4 tuần sau khi tiêm, sau đó sẽ đóng vảy và lành sau 3 tháng kể từ khi tiêm, và chỉ
còn lại những vết sẹo nhỏ. Đây không phải là phản ứng bất thường mà là bằng chứng cho
thấy đã có sức đề kháng (miễn dịch) nhờ việc tiêm vắc-xin BCG. Vết tiêm sẽ tự lành, nên
không cần băng bó hay dán băng gạc mà hãy để nguyên như vậy và giữ cho vết tiêm được
sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu quá 3 tháng kể từ khi tiêm mà vết tiêm vẫn còn đau nhức thì hãy
trao đổi lại với bác sĩ.
Cũng có trường hợp xảy ra phản ứng phụ, đó là sưng ở hạch bạch huyết dưới nách
của phía cánh tay đã tiêm. Thông thường, có thể bỏ mặc và quan sát tình hình nhưng có
trường hợp xuất hiện lở loét, sưng to và thỉnh thoảng còn bị mưng mủ, tự rách và xuất
hiện ung nhọt. Khi gặp phải tình trạng này, hãy trao đổi lại với bác sĩ.
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện
tượng có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,0028%). (Con số từ ngày 1 tháng 4 năm
2013 đến 30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-19 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban
Tiêm chủng Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)
Ngoài ra, trường hợp trước khi tiêm chủng trẻ đã bị lây nhiễm vi khuẩn lao từ những
người thân cận như gia đình thì có thể xảy ra hiện tượng dị ứng lao (là chuỗi phản ứng
gây viêm, hình thành sẹo (để lại sẹo) và chữa lành, trong đó xuất hiện nổi đỏ, sưng tấy tại
chỗ tiêm và mưng mủ tại chỗ tiêm, thông thường các vết mẩn đỏ và sưng tấy sẽ lành sau
từ 2 tuần đến 4 tuần) trong vòng 10 ngày sau khi tiêm. Khác với thời kỳ phát hiện phản
ứng cục bộ tại chỗ tiêm đối với phản ứng thông thường (khoảng 10 ngày), hiện tượng dị
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ứng lao thường được phát hiện ở giai đoạn sớm trong khoảng vài ngày sau khi tiêm. Nếu
nhận thấy các phản ứng được cho là hiện tượng dị ứng lao ở trẻ, hãy nhanh chóng liên lạc
với địa phương và thăm khám ở các cơ quan y tế. Có trường hợp cần phải được điều trị.
Trong trường hợp này, những người thân cận như gia đình có khả năng đã lây nhiễm bệnh
lao cho trẻ đó cũng cần phải được kiểm tra tại các cơ quan y tế.

15 tuổi

14 tuổi

13 tuổi

11 tuổi

12 tuổi

10 tuổi

9 tuổi

8 tuổi

7 tuổi

6 tuổi

5 tuổi

4 tuổi

3 tuổi

2 tuổi

1 tuổi

9 tháng

6 tháng

3 tháng

(3) Thời điểm tiêm chủng

BCG

◆ Bệnh sởi, bệnh rubella

(1) Giải thích về bệnh
(a) Bệnh sởi (Measles)
Bệnh xảy ra do nhiễm vi-rút sởi. Bệnh có khả năng lây nhiễm lớn, không chỉ qua giọt
nhỏ, qua tiếp xúc mà còn qua không khí, nếu không được tiêm chủng thì nhiều người có
thể mắc bệnh và có nguy cơ trở thành dịch. Bệnh sởi điển hình có triệu chứng chủ yếu
là sốt cao, ho, chảy nước mũi, ghèn mắt, phát ban. Trong khoảng 3 đến 4 ngày đầu, xuất
hiện sốt khoảng 38℃ và có thể tạm ngưng sốt, nhưng ngay sau đó lại sốt cao lên 39 đến
40℃ và xuất hiện phát ban. Tình trạng sốt cao sẽ giảm trong vòng 3 đến 4 ngày và tùy
theo đó các vết ban cũng biến mất. Các sắc tố xám màu vẫn còn sau một thời gian.
Các biến chứng chủ yếu là viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não. Trong số
100 bệnh nhân, có khoảng 7 đến 9 người bị biến chứng thành bệnh viêm tai giữa, khoảng
1 đến 6 người biến chứng thành bệnh viêm phổi. Bệnh viêm não được phát hiện với tỷ lệ
là 1 đến 2 người trong số khoảng 1.000 người. Ngoài ra, viêm não tiến triển đến mãn tính
được gọi là viêm não toàn bộ xơ hóa bán cấp (SSPE), xảy ra ở 1 đến 2 trường hợp trong
khoảng 100.000 bệnh nhân mắc bệnh sởi.
Dù ở các nước tiên tiến có nền y học phát triển, thì bệnh sởi cũng là căn bệnh vô cùng
nguy hiểm với tỷ lệ tử vong là 1 người trong số khoảng 1.000 người mắc bệnh. Ở Nhật
Bản cũng vậy, dịch bệnh xảy ra vào khoảng năm 2000 đã khiến khoảng 20 đến 30 người
tử vong mỗi năm. Trên toàn thế giới, bệnh sởi có xu hướng gia tăng trở lại, vẫn còn rất
nhiều trẻ em bị cướp đi sinh mạng do bệnh sởi, mà chủ yếu là ở các nước đang phát triển.
Lây nhiễm qua không khí (Nhiễm lao qua các giọt nhỏ)
Là lây nhiễm trong đó vi-rút và vi khuẩn bay vào không khí rồi lây lan
sang người trong không gian rộng. Bệnh sởi, bệnh thủy đậu và bệnh lao,
v.v... là những bệnh lây nhiễm qua không khí.
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(b) Rubella
Là bệnh xảy ra do lây nhiễm qua các giọt nhỏ của vi-rút rubella. Thời gian ủ bệnh là từ
2 đến 3 tuần. Bệnh rubella điển hình khởi phát bằng triệu chứng cảm cúm nhẹ, các triệu
chứng chủ yếu là phát ban, sốt, sưng tấy hạch bạch huyết ở phần sau gáy. Ngoài ra, có cả
triệu chứng xung huyết kết mạc nhãn cầu. Ở trẻ lớn hơn hoặc người trưởng thành thì tần
suất xảy ra phản ứng phụ viêm khớp là cao, đa phần có tiên lượng tốt, tuy nhiên vẫn có biến
chứng xuất huyết giảm tiểu cầu, viêm não và thiếu máu tán huyết (mặc dù tỷ lệ khá hiếm)
Theo kết quả điều tra xu hướng bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, trong đợt dịch rubella
xảy ra vào khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019 (tổng số 5.247 người mắc bệnh) có
21 người bị biến chứng xuất huyết giảm tiểu cầu, 2 người bị biến chứng viêm não. Bệnh
nhân là người trưởng thành thì các triệu chứng sẽ trở nên nghiêm trọng.
Trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm vi-rút rubella trong khoảng 20 tuần của thai kỳ thì
rất nhiều khả năng trẻ sinh ra có các khuyết tật bẩm sinh như bệnh về tim, đục thủy tinh
thể, khiếm thính, chậm phát triển, v.v... đây được gọi là hội chứng rubella bẩm sinh.

(2) Vắc-xin tổng hợp sởi-rubella (MR), vắc-xin sởi (M), vắc-xin rubella (R) (Vắcxin sống)
Đây là vắc-xin sống được tạo ra bằng cách làm yếu độc tố của vi-rút sởi và vi-rút rubella.
Khi trẻ được 1 tuổi, hãy cố gắng cho trẻ tiêm chủng giai đoạn 1 càng sớm càng tốt.
Cả hai loại vắc-xin sởi và vắc-xin rubella đều mang lại miễn dịch cho trên 95% trẻ em
chỉ với một lần tiêm, nhưng để cẩn trọng trong trường hợp không đáp ứng được với liều
tiêm đầu tiên, và cũng để phòng tránh trường hợp khả năng miễn dịch bị suy giảm qua
thời gian, việc tiêm chủng lần 2 (giai đoạn 2) cũng đã được thực hiện.
Trường hợp đã tiêm khẩn cấp vắc-xin sởi và vắc-xin rubella cho trẻ chưa đầy 12 tháng
tuổi đi nữa thì việc tiêm chủng khi 0 tuổi cũng không được tính thành 1 lần tiêm vì không
đạt được đủ kháng thể. Hãy cho trẻ tiêm định kỳ sau khi trẻ được 1 tuổi – là tuổi tiêu
chuẩn để tiêm chủng giai đoạn 1. Tương tự như vậy, hãy cho trẻ tiêm chủng giai đoạn 2
khi trẻ đạt độ tuổi thích hợp.
Trường hợp tiêm chủng giai đoạn 2, đối tượng tiêm là trẻ em trong vòng 1 năm trước
khi học tiểu học, trẻ em đang học năm cuối trường mẫu giáo hoặc nhà trẻ.
Khi tiêm chủng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, sử dụng vắc-xin tổng hợp sởi-rubella (MR).
Bệnh nhân mắc một trong hai bệnh sởi hoặc rubella cũng có thể sử dụng vắc-xin tổng
hợp sởi-rubella (MR).
Ngoài ra, nếu trẻ đã từng tiêm gamma globulin để điều trị hoặc phòng tránh bệnh thì
hãy trao đổi với bác sĩ gia đình về thời điểm tiêm chủng cho trẻ đó.
Từ những dữ liệu về phản ứng phụ của vắc-xin sởi và vắc-xin rubella từ trước đến nay,
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cho thấy có một số ít trường hợp xảy ra các phản ứng phụ như sốc phản vệ, xuất huyết
giảm tiểu cầu, viêm não, co giật, v.v...
Ngoài ra, có trường hợp trẻ bị co giật cùng với biểu hiện sốt sau khi đã tiêm vắc-xin
sởi (khoảng 300 người thì có 1 người bị). Hơn nữa, có báo cáo cho thấy mặc dù rất hiếm
nhưng cứ 1 triệu đến 1,5 triệu người thì có dưới 1 người bị viêm não hoặc bệnh não.
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện tượng
có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,00102%). (Con số từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến
30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-1 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban Tiêm chủng
Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)
Do vắc-xin rubella cũng là vắc-xin sống nên giống như vắc-xin bệnh sởi, vi-rút rubella
sẽ sinh sôi trong cơ thể người, nhưng chưa có trường hợp người đã tiêm vắc-xin rubella lây
nhiễm sang cho những người xung quanh.
Nếu bị mắc bệnh sởi thì các triệu chứng sẽ nghiêm trọng, có trường hợp còn để lại di
chứng và dẫn đến tử vong. Phụ nữ có thai mắc bệnh rubella có thể khiến trẻ sinh ra mang
các khuyết tật bẩm sinh, còn gọi là hội chứng rubella bẩm sinh như các bất thường về tim,
đục thủy tinh thể, bệnh võng mạc, khiếm thính, rối loạn nhận thức, v.v... Để không bị mắc
phải các bệnh này, chúng tôi khuyến khích tiêm chủng để không bị lây bệnh.

3 tháng
6 tháng
9 tháng
1 tuổi
2 tuổi
3 tuổi
4 tuổi
5 tuổi
6 tuổi
7 tuổi
8 tuổi
9 tuổi
10 tuổi
11 tuổi
12 tuổi
13 tuổi
14 tuổi
15 tuổi
16 tuổi
17 tuổi
18 tuổi
19 tuổi

(3) Thời điểm tiêm chủng

Sởi (M)
Rubella (R)
(MR, M, R)
Chú ý 1), Chú ý 2)

Chú ý 1)
Chú ý 2)

Vắc-xin MR Giai đoạn 1: Thực hiện tiêm càng sớm càng tốt sau sinh nhật của trẻ.
Vắc-xin MR Giai đoạn 2: Trong vòng 1 năm (từ ngày 1 tháng 4 đến 31 tháng 3) trước khi trẻ học tiểu học.
Thực hiện tiêm càng sớm càng tốt sau khi đến thời điểm tiêm.

Thực hiện tiêm đồng thời bệnh sởi và bệnh rubella trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 bằng vắc-xin
tổng hợp sởi-rubella (MR).
Trường hợp rõ ràng đã mắc bệnh sởi hoặc rubella, thì có thể sử dụng vắc-xin dành cho loại bệnh mà

người đó chưa mắc phải hoặc vắc-xin tổng hợp sởi-rubella (MR) nhưng thông thường thì sử dụng
vắc-xin MR.
* Nam giới sinh ra trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 4 năm 1962 đến ngày 1 tháng 4 năm 1979 đã được bổ sung
vào đối tượng tiêm chủng định kỳ đối với bệnh rubella (tiêm chủng định kỳ giai đoạn 5 đối với bệnh rubella).
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◆ Thủy đậu

(1) Giải thích về bệnh
Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính xảy ra khi người bệnh lần đầu tiên bị nhiễm
vi-rút varicella-zoster (sau đây gọi là VZV), đây là một trong những bệnh truyền nhiễm
có khả năng lây nhiễm mạnh nhất, phát tán rộng khi tiếp xúc trực tiếp, lây nhiễm qua các
giọt nhỏ hoặc qua không khí. Một khi bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn sẽ tiềm ẩn trong cơ thể
người suốt đời (hạch thần kinh não như hạch thần kinh tam thoa v.v... và hạch rễ lưng tủy
sống), chúng sẽ tái hoạt động và gây ra bệnh giời leo (zona) khi người bệnh tuổi cao hoặc
khi tình trạng miễn dịch suy yếu.
Thời kỳ ủ bệnh của bệnh thủy đậu thông thường là khoảng 2 tuần (từ 10 đến 21 ngày).
Bệnh thủy đậu điển hình sẽ phát ban đặc trưng là triệu chứng chính và có kèm theo cảm
giác ngứa. Có trường hợp còn kèm theo cơn sốt. Phát ban khởi phát từ những nhọt đỏ nằm
rải rác, sau 3 đến 4 ngày nó sẽ mọng nước, và cuối cùng sẽ đóng vảy và lành. Phát ban có
xu hướng xuất hiện nhiều ở bụng, lưng và mặt, v.v... nhưng có đặc trưng là xuất hiện ở cả
những bộ phận được che phủ bởi tóc như trên da đầu, v.v...
Thông thường, bệnh sẽ tự khỏi sau khoảng 1 tuần, nhưng cũng có trường hợp kèm theo
viêm não, viêm phổi, hoặc bất thường trong chức năng gan, có trường hợp cần sử dụng đến
thuốc kháng vi-rút (thuốc kháng sinh). Ngoài ra, không ít trường hợp vi khuẩn lây nhiễm
qua da và mưng mủ, có khi còn biến chứng thành bệnh nhiễm vi trùng với các triệu chứng
nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết. Đối với bệnh nhân có nguy cơ cao (những bệnh nhân
có khối u ác tính như bệnh bạch cầu cấp tính, những người đang bị suy giảm khả năng miễn
dịch do điều trị và những người có nguy cơ đó) thì các triệu chứng sẽ đặc biệt trầm trọng hơn.
Theo quy tắc thi hành của Luật An toàn và Sức khỏe trường học, thì việc trẻ đến nhà
trẻ, mẫu giáo hoặc trường học sẽ bị cấm cho đến khi toàn bộ vết ban được đóng vảy.
Ngoài ra, nếu người trưởng thành mắc bệnh thủy đậu thì sẽ có xu hướng dễ mắc phải
các chứng bệnh nặng hơn so với trẻ nhỏ.
(2) Vắc-xin thủy đậu (vắc-xin sống)
Đây là vắc-xin sống được tạo ra bằng cách làm yếu độc tố của VZV, và Nhật Bản là
nước tiên phong trên thế giới trong việc phát triển vắc-xin này. Trong số những người
từng 1 lần tiêm vắc-xin này thì có khoảng 20% bị mắc bệnh thủy đậu sau đó. Dù mắc
bệnh thủy đậu nhưng những người này cũng bị dạng nhẹ và dễ dàng khỏi bệnh. Tuy nhiên,
để phòng bệnh một cách chắc chắn thì nên tiêm vắc-xin 2 lần.
Trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân bị thủy đậu, thì cũng có thể phòng tránh được
bệnh nếu tiêm vắc-xin trong vòng 3 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Ngoài ra, vắc-xin này cũng
được sử dụng để phòng tránh nhiễm trùng bệnh viện.
Hầu như không có phản ứng phụ đối với trẻ em khỏe mạnh và người trưởng thành, nhưng
thỉnh thoảng có xuất hiện sốt hoặc phát ban, cũng có ít trường hợp nổi mẩn đỏ, sưng tấy, chai
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cứng ở vị trí tiêm. Các bệnh nhân có nguy cơ cao (những bệnh nhân bị suy giảm chức năng
miễn dịch do ảnh hưởng của việc điều trị các bệnh như bệnh bạch cầu lympho cấp tính hoặc
hội chứng thận hư, v.v...) cũng có thể tiêm nếu thỏa mãn tiêu chuẩn tiêm chủng nhất định,
nhưng có trường hợp xuất hiện nhọt, vết phồng rộp kèm theo cơn sốt trong khoảng từ 14 đến
30 ngày sau khi tiêm. (Tham khảo tài liệu bản chỉnh sửa tháng 1 năm 2022 ( ấn bản thứ 3))
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện tượng
có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,00104%). (Con số từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến
30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-5 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban Tiêm chủng
Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)
Từ tháng 10 năm 2014, nhờ áp dụng chương trình tiêm chủng định kỳ mà số trường
hợp bị thủy đậu đã giảm xuống rõ rệt. Có thể tiêm vắc-xin thủy đậu đồng thời với vắc-xin
MR. Sử dụng vắc-xin thủy đậu dạng đông khô (vắc-xin sống, giảm động lực) cho trẻ em ở
độ tuổi từ 12 đến 36 tháng tuổi, thực hiện tiêm mũi đầu tiên với giai đoạn tiêm tiêu chuẩn
là khi trẻ từ 12 đến 15 tháng tuổi và tiêm mũi thứ 2 sau ít nhất 3 tháng (tiêu chuẩn là
cách từ 6 đến 12 tháng). Ngoài ra, trẻ em từng tiêm vắc-xin thủy đậu trước đây dưới hình
thức tiêm chủng tự nguyện sẽ được coi là đã được tiêm chủng định kỳ với số lần tiêm tự
nguyện mà trẻ đã trải qua.

3 tháng
6 tháng
9 tháng
1 tuổi
2 tuổi
3 tuổi
4 tuổi
5 tuổi
6 tuổi
7 tuổi
8 tuổi
9 tuổi
10 tuổi
11 tuổi
12 tuổi
13 tuổi
14 tuổi
15 tuổi
16 tuổi
17 tuổi
18 tuổi
19 tuổi
20 tuổi

(3) Thời điểm tiêm chủng

Thủy đậu

◆ Viêm não Nhật Bản

(1) Giải thích về bệnh
Là bệnh xảy ra do nhiễm vi-rút viêm não Nhật Bản. Viêm não Nhật Bản không lây nhiễm
trực tiếp từ người mà do vi-rút được sinh sôi trong cơ thể lợn hoặc các vật chủ khác thông
qua trung gian là muỗi để lây nhiễm sang người. Sau thời kỳ ủ bệnh từ 7 đến 10 ngày, có
trường hợp người bệnh bị viêm não cấp tính với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, nôn
mửa, rối loạn ý thức, co giật, v.v... Bệnh này không lây nhiễm từ người sang người.
Trong số những người bị nhiễm vi-rút viêm não Nhật Bản, cứ 100 đến 1.000 người thì
có 1 người bị viêm não. Ngoài viêm não, có những người bị phát triển thành viêm màng
não nhưng có những người kết thúc với các triệu chứng như cảm mùa hè. Tỷ lệ tử vong
khi mắc bệnh viêm não là khoảng 20% đến 40% nhưng có nhiều người để lại di chứng về
mặt thần kinh sau khi khỏi bệnh.
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Tại Nhật Bản, bệnh xuất hiện chủ yếu tại khu vực phía Tây, nhưng vi-rút viêm não Nhật Bản
lại phân bổ trên toàn quốc và nhất là vùng phía Tây Nhật Bản. Dịch viêm não Nhật Bản ở lợn
nuôi kéo dài từ tháng 6 đến khoảng tháng 10 mỗi năm, trong khoảng thời gian này, tùy theo
từng khu vực mà có nơi trên 80% lợn nuôi bị nhiễm bệnh. Trước đây, viêm não Nhật Bản xảy
ra phổ biến ở trẻ em và học sinh tiểu học, nhưng nhờ sự phổ biến rộng rãi của chương trình tiêm
chủng và thay đổi môi trường sống mà số bệnh nhân mắc bệnh đã giảm đi. Gần đây, đã xuất
hiện bệnh nhân mắc bệnh mà chủ yếu là ở người cao tuổi. Năm 2015, tỉnh Chiba đã thông báo
về trường hợp được xác định là mắc bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ 10 tháng tuổi. Không những
thế, năm 2016 đã có thông báo cho thấy 11 người mà chủ yếu là người cao tuổi đã mắc phải
bệnh này. Đây là lần đầu tiên con số thông báo vượt quá 10 người mỗi năm kể từ năm 1992.

3 tháng
6 tháng
9 tháng
1 tuổi
2 tuổi
3 tuổi
4 tuổi
5 tuổi
6 tuổi
7 tuổi
8 tuổi
9 tuổi
10 tuổi
11 tuổi
12 tuổi
13 tuổi
14 tuổi
15 tuổi
16 tuổi
17 tuổi
18 tuổi
19 tuổi
20 tuổi

(2) Vắc-xin viêm não Nhật Bản dạng đông khô (Vắc-xin bất hoạt chế từ nuôi
cấy tế bào)
Vắc-xin viêm não Nhật Bản dạng đông khô (Vắc-xin chế từ nuôi cấy tế bào) được sử
dụng ở Nhật Bản hiện nay là vắc-xin được tinh chế bằng cách nuôi cấy vi-rút bằng tế bào
(gọi là tế bào Vero), và tiêu diệt (bất hoạt) vi-rút bằng formalin.
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện
tượng có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,00073%). (Con số từ ngày 1 tháng 4 năm
2013 đến 30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-20 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban
Tiêm chủng Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10 năm 2021.)
Đối tượng tiêm chủng định kỳ giai đoạn 1 là trẻ từ 6 tháng tuổi đến 90 tháng tuổi. Cách
tiêm chuẩn, đó là tiêm 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 6 đến 28 ngày trong giai đoạn trẻ
từ đủ 3 tuổi đến 4 tuổi, và tiêm 1 lần trong giai đoạn trẻ từ đủ 4 tuổi đến 5 tuổi. Ngoài ra,
đối tượng tiêm chủng định kỳ giai đoạn 2 là trẻ từ 9 tuổi trở lên đến dưới 13 tuổi. Cách
tiêm chuẩn đó là tiêm 1 lần trong giai đoạn trẻ từ đủ 9 tuổi đến 10 tuổi.
(3) Thời điểm tiêm chủng

Viêm não
Nhật Bản

Chú ý 1)

Chú ý 2)
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(Chú ý 1)

Tiêm chủng lần đầu được thực hiện với 2 mũi, mỗi mũi cách nhau ít nhất
6 ngày (tiêu chuẩn là từ 6 đến 28 ngày), tiêm chủng bổ sung được thực
hiện với 1 mũi sau ít nhất 6 tháng (tiêu chuẩn là khoảng 1 năm) sau khi
kết thúc tiêm chủng lần đầu.

(Chú ý 2)

Những người sinh ra trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 4 năm 2007 đến ngày 1 tháng 10 năm 2009, nếu
từ 6 tháng tuổi đến dưới 90 tháng tuổi hoặc từ 9 tuổi đến dưới 13 tuổi, là đối tượng được tiêm chủng định
kỳ giai đoạn 1.
Những người sinh trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 4 năm 1995 đến ngày 1 tháng 4 năm 2007 mà không
được tiêm chủng giai đoạn 1, giai đoạn 2, nếu dưới 20 tuổi thì là đối tượng được tiêm chủng định kỳ.
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(4)

Những trường hợp ngoại lệ đặc biệt trong tiêm chủng (Bảo đảm cơ hội
tiêm chủng đối với trẻ bị hạn chế khuyến khích tiêm chủng do hủy chương
trình khuyến khích tích cực tiêm chủng vào năm 2005)

A. Dưới đây là cách tiêm chủng nhằm đảm bảo cơ hội tiêm chủng cho những trẻ em được
sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 4 năm 2007 đến ngày 1 tháng 10 năm
2009 (trẻ em ở độ tuổi từ 6 tháng tuổi đến 90 tháng tuổi, hoặc trẻ em từ 9 tuổi trở lên
đến dưới 13 tuổi) mà chưa kết thúc chương trình tiêm chủng viêm não Nhật Bản giai
đoạn 1 (3 lần) trước ngày 31 tháng 3 năm 2010.
a) Trường hợp tiêm chủng viêm não Nhật Bản cho 2 lần còn lại của giai đoạn 1, thì
tiêm 2 lần bằng vắc-xin viêm não Nhật Bản dạng đông khô (vắc-xin chế từ nuôi cấy
tế bào) và mỗi lần cách nhau ít nhất 6 ngày. Ngoài ra, khoảng thời gian tiêm giữa lần
1 (đã tiêm xong) và lần tiêm này là ít nhất 6 ngày.
b) Trường hợp tiêm chủng viêm não Nhật Bản cho 1 lần còn lại của giai đoạn 1, thì
tiêm 1 lần bằng vắc-xin viêm não Nhật Bản dạng đông khô (vắc-xin chế từ nuôi cấy
tế bào). Ngoài ra, khoảng thời gian tiêm giữa 2 lần (đã tiêm xong) và lần tiêm này là
ít nhất 6 ngày.
c) Trường hợp chưa tiêm mũi nào trong giai đoạn 1, thì tiêm 2 lần bằng vắc-xin viêm
não Nhật Bản dạng đông khô (vắc-xin chế từ nuôi cấy tế bào) và mỗi lần cách nhau
ít nhất 6 ngày (tiêu chuẩn là từ 6 ngày đến 28 ngày), và tiêm chủng bổ sung 1 lần sau
ít nhất 6 tháng kể từ khi tiêm lần thứ 2 (thời điểm chuẩn là sau khoảng 1 năm).
d) Trường hợp trẻ từ 9 tuổi đến dưới 13 tuổi đã thực hiện xong tiêm chủng giai đoạn 1
như nội dung ở điểm (a), (b) và (c) nêu trên, và đang tiêm chủng giai đoạn 2 thì cho
trẻ tiêm 1 lần bằng vắc-xin viêm não Nhật Bản dạng đông khô (vắc-xin chế từ nuôi
cấy tế bào) sau khoảng thời gian là ít nhất 6 ngày.
B. Dưới đây là cách tiêm chủng nhằm đảm bảo cơ hội tiêm chủng cho những người dưới
20 tuổi (những người được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 4 năm 1995
đến ngày 1 tháng 4 năm 2007) mà có thể chưa thực hiện tiêm chủng giai đoạn 1 (3 lần)
và giai đoạn 2 (1 lần) do hủy bỏ chương trình khuyến khích tích cực tiêm chủng vào
ngày 30 tháng 5 năm 2005.
a) Trường hợp tiêm chủng viêm não Nhật Bản cho 3 lần còn lại của giai đoạn 1 và giai
đoạn 2 (đối với trẻ đã tiêm 1 lần tiêm đầu của giai đoạn 1 (Trẻ đã tiêm mũi thứ nhất),
thì tiêm 2 lần còn lại bằng vắc-xin viêm não Nhật Bản dạng đông khô (vắc-xin chế từ
nuôi cấy tế bào) và mỗi lần tiêm cách nhau ít nhất 6 ngày, và tiêm lần thứ 4 đối với
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trẻ trên 9 tuổi với khoảng cách là ít nhất 6 ngày sau khi tiêm xong lần 3.
b) Trường hợp tiêm chủng viêm não Nhật Bản cho 2 lần còn lại của giai đoạn 1 và giai
đoạn 2 (đối với trẻ đã tiêm 2 lần tiêm đầu của giai đoạn 1 (Trẻ đã tiêm mũi thứ 2), thì
tiêm lần thứ 3 bằng vắc-xin viêm não Nhật Bản dạng đông khô (vắc-xin chế từ nuôi
cấy tế bào) với khoảng cách là ít nhất 6 ngày, và tiêm lần 4 đối với trẻ trên 9 tuổi với
khoảng cách là ít nhất 6 ngày sau khi tiêm xong lần 3.
c) Trường hợp tiêm chủng viêm não Nhật Bản cho giai đoạn 2 (1 lần) (đối với trẻ đã
tiêm xong giai đoạn 1 (trẻ đã tiêm xong mũi thứ 3), thì tiêm lần 4 bằng vắc-xin viêm
não Nhật Bản dạng đông khô (vắc-xin chế từ nuôi cấy tế bào) cho trẻ từ 9 tuổi trở lên
với khoảng cách là ít nhất 6 ngày sau khi tiêm xong lần thứ 3.
d) Trường hợp chưa từng tiêm mũi nào trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì thực hiện tiêm
2 mũi cho lần 1 và lần 2 bằng vắc-xin viêm não Nhật Bản dạng đông khô (vắc-xin chế
từ nuôi cấy tế bào) và mỗi lần cách nhau ít nhất 6 ngày (tiêu chuẩn là từ 6 ngày đến 28
ngày), và tiêm 1 mũi cho lần tiêm thứ 3 sau ít nhất 6 tháng kể từ khi tiêm lần 2 (thời
điểm chuẩn là sau khoảng 1 năm). Thực hiện tiêm 1 mũi cho lần tiêm thứ 4 đối với trẻ
từ 9 tuổi trở lên với khoảng cách là ít nhất 6 ngày kể từ khi tiêm xong lần thứ 3.
Đối với những người 18 tuổi vào khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2024 (những
người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 4 năm 1999 đến ngày 1 tháng 4 năm
2007), do chương trình khuyến khích tiêm chủng giai đoạn 2 không được thực hiện đầy
đủ vì hủy bỏ chương trình khuyến khích tích cực tiêm chủng (từ ngày 30 tháng 5 năm
2005 đến ngày 31 tháng 3 năm 2010) nên hằng năm chương trình khuyến khích tích cực
tiêm chủng cho những người 18 tuổi đã được thực hiện theo phương pháp tiêm số (4).
Khi tiêm cho những người từ 13 tuổi trở lên (nữ giới), về nguyên tắc không thực hiện
tiêm khi người đó đang mang thai hoặc có khả năng đang mang thai, và chỉ có thể tiêm
khi tính hiệu quả của việc tiêm chủng được đánh giá là vượt trội hơn tính nguy hiểm.
Nếu có thắc mắc về việc tiêm vắc-xin hoặc khi cần thông tin mới nhất, vui lòng liên lạc
đến địa phương nơi mình sinh sống và tham khảo mục “Hỏi đáp (Q&A) về tiêm vắc-xin
viêm não Nhật Bản” của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. (https://www.mhlw.go.jp/bunya/
kenkou/kekkakukansenshou21/dl/nouen_qa.pdf).

◆ Bệnh nhiễm HPV (vi-rút u nhú ở người)
(1) Giải thích về bệnh
Vi-rút u nhú ở người (HPV) không phải là vi-rút xa lạ đối với con người, rất nhiều
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người bị nhiễm vi-rút này và trong đó có những người bị mắc ung thư cổ tử cung hoặc
các bệnh khác. Trong số hơn 100 loại vi-rút HPV, khoảng 50% đến 70% trường hợp ung
thư cổ tử cung được cho là do nhiễm vi-rút HPV tuýp 16 và tuýp 18. Mặc dù bị nhiễm virút HPV nhưng rất nhiều trường hợp không tự nhiên phát hiện ra vi-rút, mà một số trường
hợp phát hiện ra ung thư cổ tử cung sau vài năm đến vài chục năm sau khi trải qua tình
trạng tổn thương tiền ung thư. Mỗi năm, có khoảng 10.000 người mắc bệnh ung thư cổ tử
cung ở Nhật Bản và ước tính mỗi năm có khoảng 2.700 người tử vong vì bệnh này. (Nguồn:
“Dịch vụ thông tin về bệnh ung thư”, Trung tâm Kiểm soát Ung thư và Dịch vụ Thông tin
thuộc Trung tâm ung thư Quốc gia Nhật Bản (pháp nhân hành chính độc lập)). Bên cạnh
việc sử dụng vắc-xin để ngăn ngừa lây nhiễm vi-rút HPV, việc phát hiện sớm và điều trị
sớm các tổn thương tiền ung thư thông qua các xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung
hứa hẹn sẽ làm giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của bệnh này.

(2) Vắc-xin tái tổ hợp nhị giá phòng vi-rút HPV (Cervarix ®), vắc-xin tái tổ hợp
tứ giá phòng vi-rút HPV (Gardasil ®) (Vắc-xin bất hoạt)
Hiện tại, vắc-xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung có thể được tiêm chủng theo tiêm
chủng định kỳ ở Nhật Bản là vắc-xin hóa trị 2 (Cervarix®) có chứa kháng nguyên đối với
HPV tuýp 16 và 18 được phát hiện nhiều nhất ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung ở trong
ngoài Nhật Bản, và vắc-xin hóa trị 4 (Gardasil®) với việc bổ sung các loại 6 và 11 gây ra
bệnh u nhú và u nhú đường hô hấp tái phát. Vắc-xin cửu giá (SILGARD® 9) cũng đã được
phê duyệt, nhưng hiện là tiêm chủng tự nguyện. Báo cáo quốc tế với đối tượng là những
người không bị nhiễm HPV, cho thấy cả 2 loại vắc-xin này đều có hiệu quả cao trong việc
phòng ngừa lây nhiễm và tổn thương tiền ung thư, do đó các quốc gia đang khuyến nghị
tiêm vắc-xin này cho những người trong nhóm tuổi trước khi quan hệ tình dục lần đầu
tiên.
Các phản ứng phụ được mô tả trong tài liệu đính kèm lưu hành nội bộ tại Nhật Bản bao
gồm các phản ứng cục bộ như đau nhức (83%-99%), mẩn đỏ (30%-88%), sưng tấy (25%79%) ở vị trí tiêm, và các phản ứng toàn thân như sốt ở mức độ nhẹ (5%-6%), uể oải, v.v...
tuy nhiên, hầu hết các phản ứng này đều là phản ứng tạm thời và sẽ hồi phục lại. (Tham
khảo tài liệu đính kèm về Cervarix

®

(Sửa đổi vào tháng 2 năm 2022 (ấn bản thứ 14) và

®

Gardasil (Sửa đổi vào tháng 8 năm 2021 (ấn bản thứ 2)).
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện
tượng có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,0079% đối với Cervarix, 0,0088% đối với
Gardasil (Con số từ khi bắt đầu bán đến 30 tháng 6 năm 2021. Từ Tài liệu 3-8, 3-9 Tiểu
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ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban Tiêm chủng Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 71 tháng 10
năm 2021.)
Dù đã được tiêm vắc-xin, nhưng người được tiêm vẫn có khả năng bị ung thư cổ tử
cung do tuýp vi-rút khác với tuýp có trong vắc-xin, hoặc do miễn dịch chưa đủ; vì vậy
việc khám ung thư cổ tử cung định kỳ rất quan trọng.
a)

Trong trường hợp sử dụng vắc-xin tái tổ hợp nhị giá phòng vi-rút HPV để tiêm chủng
đối với bệnh nhiễm HPV, thì thời điểm tiêm chủng tiêu chuẩn sẽ bắt đầu từ ngày đầu
tiên của năm mà có ngày trẻ sang tuổi 13 đến ngày cuối cùng của năm đó, phương
pháp tiêm chủng tiêu chuẩn là tiến hành tiêm 2 lần mỗi lần cách nhau 1 tháng, sau
đó sẽ tiêm 1 lần cách lần tiêm đầu tiên 6 tháng. Tuy nhiên, nếu không thể thực hiện
phương pháp tiêm đó, thì sau khi tiêm 2 lần mỗi lần cách nhau ít nhất 1 tháng, thì
tiến hành tiêm 1 lần cách lần tiêm đầu tiên ít nhất 5 tháng, đồng thời cách lần tiêm
thứ hai ít nhất 2 tháng rưỡi.

b)

Trong trường hợp sử dụng vắc-xin tái tổ hợp tứ giá phòng vi-rút HPV để tiêm chủng
đối với bệnh nhiễm HPV, thì thời kì tiêm chủng tiêu chuẩn sẽ bắt đầu từ ngày đầu
tiên của năm mà có ngày trẻ sang tuổi 13 đến ngày cuối cùng của năm đó, phương
pháp tiêm chủng tiêu chuẩn là tiến hành tiêm 2 lần mỗi lần cách nhau 2 tháng, sau
đó sẽ tiêm 1 lần cách lần tiêm đầu tiên 6 tháng. Tuy nhiên, nếu không thể thực hiện
phương pháp tiêm đó, thì sau khi tiêm 2 lần mỗi lần cách nhau ít nhất 1 tháng, thì
tiến hành tiêm 1 lần cách lần tiêm thứ hai ít nhất 3 tháng.

c)

Vì không có dữ liệu liên quan đến tính an toàn, tính sinh miễn dịch và tính hiệu quả đối
với khả năng thay thế giữa vắc-xin tái tổ hợp nhị giá phòng vi-rút HPV với vắc-xin tái
tổ hợp tứ giá phòng vi-rút HPV, nên chỉ sử dụng một loại vắc-xin cho cùng một trẻ.

d)

Vì có trường hợp trẻ bị ngất do cường phế vị sau khi tiêm chủng đối với bệnh nhiễm
HPV; nên để tránh bị ngã do ngất, thì khi di chuyển sau tiêm, phụ huynh hoặc nhân
viên y tế cầm lấy cánh tay người được tiêm để dẫn họ đi, sau khi tiêm tầm 30 phút,
cho họ ngồi ở nơi có thể giữ được trọng lượng cơ thể; sau đó hướng dẫn để họ càng
không đứng lên càng tốt, và phải quan sát trạng thái của họ.

3 tháng
6 tháng
9 tháng
1 tuổi
2 tuổi
3 tuổi
4 tuổi
5 tuổi
6 tuổi
7 tuổi
8 tuổi
9 tuổi
10 tuổi
11 tuổi
12 tuổi
13 tuổi
14 tuổi
15 tuổi
16 tuổi
17 tuổi
18 tuổi
19 tuổi
20 tuổi

(3) Thời điểm tiêm chủng

Bệnh nhiễm
HPV
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(4) Về tiêm chủng định kỳ vắc-xin HPV (Tạitháng 1 năm 2022)
Tại cuộc họp của Tổ đánh giá các phản ứng phụ, Tiểu ban tiêm chủng và vắc-xin thuộc
Hội đồng khoa học và sức khỏe và Ban điều tra đối sách an toàn dược phẩm thuộc Hội
đồng an toàn vệ sinh thực phẩm và thuốc (phối hợp tổ chức) được tổ chức vào ngày 14
tháng 6 năm 2013, người ta cho rằng: "Những cơn đau liên tục xuất hiện sau khi tiêm vắcxin HPV có mối quan hệ nhân quả với vắc-xin, vì vậy cho đến khi tần suất xuất hiện phản
ứng phụ này trở nên rõ ràng hơn và có thể cung cấp thông tin thích hợp đến cho người
dân, thì không nên khuyến khích người dân tích cực đi tiêm chủng định kì.", và Bộ Y tế,
Lao động và Phúc lợi đã ra quyết định tạm hoãn chương trình khuyến khích tích cực tiêm
chủng. Sau đó, vào tháng 11 năm 2021, cũng tại Hội đồng này, tiếp tục thảo luận về đánh
giá tính hiệu quả và tính an toàn của vắc-xin HPV, xử lý với các triệu chứng đã xảy ra sau
khi tiêm chủng vắc-xin HPV, nỗ lực cung cấp thông tin về vắc-xin HPV v.v., và đã xác
nhận không có lo ngại đặc biệt nào về tính an toàn, được thừa nhận là tính hiệu quả vượt
trội rõ rệt so với phản ứng phụ. Và vào tháng 11 năm 2021, thông báo đã được ban hành
để chấm dứt "việc hạn chế khuyến cáo tích cực", và để đối ứng với những người đã bỏ lỡ
cơ hội tiêm chủng do việc hạn chế khuyến cáo tích cực, vào thời kỳ tháng 12 năm 2021,
một thông báo mang tính thời hạn đã được đưa ra nói rằng việc tiêm chủng phải được
thực hiện trên độ tuổi đối tượng của tiêm chủng định kỳ thông thường (sau đây gọi là
"tiêm chủng bắt kịp"). Trong tương lai, Sắc lệnh Thực thi Luật Tiêm chủng (Lệnh Nội các
số 197 năm 1948) sẽ được sửa đổi và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2022.
Trên quan điểm đảm bảo cơ hội tiêm chủng công bằng cho những người đã bỏ lỡ cơ
hội tiêm chủng do hạn chế khuyến cáo tích cực, sẽ thực hiện tiêm chủng trên độ tuổi đối
tượng của tiêm chủng định kỳ thông thường.
Đối tượng tiêm
bắt kịp

Nữ giới sinh từ năm tài chính 1997 đến năm tài chính 2005 là đối
tượng tiêm chủng định kỳ trong khi hạn chế khuyến cáo tích cực.

Thời gian đối
tượng

3 năm từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2025

* Sắc lệnh Thực thi Luật Tiêm chủng (Lệnh Nội các số 197 năm 1948) sẽ được sửa đổi và có hiệu lực vào
ngày 1 tháng 4 năm 2022.
(Liên lạc sự vụ ngày 28 tháng 12 năm 2021, Phòng Y tế, Sở Y tế, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)

Thông tin chi tiết về tính an toàn hay tính hiệu quả của vắc-xin HPV được đăng tải
trên tờ rơi về vắc-xin HPV được đăng trên trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.
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(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/) Để biết chi tiết về cách
vận hành hệ thống tiêm bắt kịp, vui lòng xác nhận thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Lao
động và Phúc lợi và thông tin mới nhất từ thành phố, thị trấn, làng.
Ngoài ra, WHO hay Hội Y khoa Nhật Bản đã đánh giá là "vắc-xin cần thiết để bảo
vệ phụ nữ đối với ‘ung thư’ ", và ở nước ngoài ngày càng nhiều quốc gia đang khuyến
khích tiêm chủng cho nam giới

8. Ứng phó trong trường hợp xảy ra phản ứng phụ
(1) Phản ứng có thể nhìn thấy thông thường
Tùy vào loại vắc-xin mà các phản ứng sẽ khác nhau, nhưng các phản ứng sốt, mẩn đỏ,
sưng tấy, chai cứng tại vị trí tiêm, phát ban, v.v... được công nhận là xuất hiện với tần suất
tương đối cao (vài % đến vài chục %). Thông thường, không cần phải lo lắng vì nó sẽ tự
lành trong vòng vài ngày.

(2) Phản ứng phụ nặng
Sau khi được tiêm chủng, nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng như sưng phồng tại vị trí
tiêm, sốt cao, co giật, v.v... thì hãy đi khám bác sĩ. Trường hợp triệu chứng của trẻ tương
ứng với tiêu chuẩn báo cáo nghi ngờ là phản ứng phụ sau khi tiêm chủng, thì bác sĩ sẽ báo
cáo lên Cục Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA).
Tùy vào loại vắc-xin, cũng có trường hợp xảy ra phản ứng phụ nặng như viêm não,
bệnh thần kinh, v.v... mặc dù là rất hiếm (trong 1 triệu đến vài triệu người thì có khoảng 1
người bị). Trong trường hợp xảy ra phản ứng phụ nặng như vậy thì sẽ đánh giá bồi thường
theo quan điểm cơ bản của Nhật Bản từ trước đến nay về chương trình bồi thường, cụ thể
“không cần đến mối quan hệ nhân quả về mặt y học một cách chặt chẽ, những trường hợp
không thể phủ nhận việc xuất hiện các triệu chứng sau khi tiêm chủng là do tiêm chủng
gây ra, đều thuộc đối tượng bồi thường", và khi Bộ trưởng bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
công nhận, thì những trường hợp này sẽ trở thành đối tượng được nhận bồi thường đối với
thiệt hại về sức khỏe theo Luật tiêm chủng dự phòng.
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(3) Phản ứng trùng khớp
Sau khi tiêm được một thời gian, nếu có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện, thì có thể sẽ
bị nghi ngờ là do tiêm chủng gây ra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có trường hợp rõ ràng
rằng nguyên nhân là do các bệnh lây nhiễm khác đã khởi phát trong cùng khoảng thời
gian đó. Đây gọi là "Phản ứng trùng khớp".

(4) Chương trình bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra
a) Trong trường hợp vì phản ứng phụ của việc tiêm chủng định kỳ, mà xảy ra thiệt hại về
sức khỏe như để lại khuyết tật gây trở ngại cho đời sống sinh hoạt, thì người được tiêm
có thể được trợ cấp theo Luật Tiêm chủng dự phòng.
b) Tùy vào mức độ thiệt hại về sức khỏe, có các loại trợ cấp như chi phí y tế, phụ cấp y tế,
tiền trợ cấp nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, tiền trợ cấp khuyết tật, tiền bồi thường tử vong,
phí mai táng; số tiền sẽ được chi trả theo quy định của pháp luật. Đối với những khoản
tiền không phải là tiền bồi thường tử vong và phí mai táng thì sẽ được trả trước khi kết
thúc điều trị hoặc cho đến thời kì khuyết tật được chữa khỏi.
c) Tuy nhiên, trường hợp mối quan hệ nhân quả rằng thiệt hại sức khỏe đó là kết quả kéo
theo do việc tiêm chủng, hay do nguyên nhân chủ yếu khác (bệnh lây nhiễm có trước
hoặc sau khi tiêm chủng, hoặc nguyên nhân khác, v.v...) được Hội đồng thảo luận
Quốc gia với những chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực như tiêm chủng, điều trị bệnh lây
nhiễm, pháp luật, v.v..., thảo luận và nhận định là do tiêm chủng gây ra, thì người được
tiêm cũng có thể nhận được trợ cấp.
d) Trường hợp có nguyện vọng tiêm chủng ngoài thời gian được quy định là tiêm chủng
định kỳ theo Luật Tiêm chủng định kỳ, thì sẽ được xử lý như tiêm chủng (tiêm chủng
tự nguyện) không dựa trên Luật Tiêm chủng dự phòng. Nếu người được tiêm bị tổn hại
sức khỏe từ việc tiêm chủng đó, thì người đó sẽ được nhận sự bồi thường theo Luật Cục
Dược phẩm và Thiết bị y tế, nhưng đối tượng bồi thường, tiền trợ cấp, v.v... sẽ khác so
với Luật tiêm chủng dự phòng.
※ Trong trường hợp cần phải nộp hồ sơ xin trợ cấp, vui lòng thảo luận với bộ phận phụ
trách tiêm chủng tại địa phương nơi sinh sống.
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* Các mục sau đây được trích dẫn và đăng từ một phần "Hướng dẫn Tiêm chủng Phiên
bản 2022" của Trung tâm Nghiên cứu Tiêm chủng (tài đoàn pháp nhân công ích) liên
quan đến việc tiêm chủng vắc-xin vi-rút corona chủng mới cho trẻ em hiện ngày 27
tháng 1 năm tài chính 2022.

[Tham khảo 1] Về vi-rút corona chủng mới và vắc-xin
corona chủng mới
1 Về vi-rút corona chủng mới
Đại dịch toàn cầu (pandemic) do nhiễm vi-rút corona chủng mới (COVID-19) là một
đợt bùng phát bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc,
Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2019, và bắt đầu từ khi tình hình được công bố ngày 5
tháng 1 năm 2020 với thế giới theo Điều lệ Y tế quốc tế (International Health Regulation:
IHR) của WHO. WHO nhận được từ Trung Quốc thông tin rằng vi-rút gây bệnh là virút corona mới vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 và thông tin về toàn bộ chuỗi gen của nó
vào ngày 11 tháng 1, và công bố vào ngày 12 tháng 1. Vào ngày 13 tháng 1, một người
bị nhiễm bệnh có tiền sử đi du lịch đến Vũ Hán đã được phát hiện ở Thái Lan và đây là
trường hợp số 1 bên ngoài Trung Quốc, và vào ngày 19 tháng 1 trường hợp số 1 ở Hàn
Quốc, vào ngày 21 tháng 1 trường hợp số 1 ở Mỹ đã được báo cáo. Thành phố Vũ Hán
đã quyết định phong tỏa thành phố Vũ Hán vào ngày 23 tháng 1 do lượng bệnh nhân tăng
nhanh và hệ thống chăm sóc y tế sụp đổ. Sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp tiếp tục
ở Bắc Ý, Hàn Quốc, Iran, Tây Ban Nha và ở Hoa Kỳ, tập trung vào New York.
WHO tổ chức cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp ngày 30 tháng 1 và tuyên bố bùng phát
bệnh truyền nhiễm do vi-rút corona chủng mới là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng
quốc tế (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC), và ngày 11 tháng 3
coi dịch này là đại dịch.
Vào ngày 6 tháng 1 năm 2020, Phòng Lao và Bệnh truyền nhiễm Sở Y tế, Bộ Y tế, Lao
động và Phúc lợi, đã thông báo các tỉnh, thành phố có thiết đặt trung tâm y tế, bộ phận (Sở)
chủ quản vệ sinh đặc biệt và Hiệp hội Y tế Nhật Bản nội dung "Về cảnh báo bùng phát
bệnh viêm phổi không điển hình ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa”, và đã thêm bệnh nhiễm vi-rút corona chủng mới vào bệnh đối tượng để tiêm
chủng tạm thời trong thông báo ngày 9 tháng 12 năm 2020 (Thông tư ý tế 1209 số 2).
[Đường lây nhiễm]
Lây nhiễm giọt bắn được coi là nguyên nhân chính, và trong một môi trường thông gió
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kém, thì lây nhiễm vẫn xảy ra ngay cả khi không ho hoặc hắt hơi. Ngoài ra còn có khả năng
lây nhiễm do tiếp xúc từ bề mặt của môi trường đã bị nhiễm các giọt bắn v.v. chứa vi-rút.
Những người có triệu chứng là đường lây nhiễm chủ yếu, nhưng cũng có nguy cơ lây
nhiễm từ những người mang mầm bệnh không triệu chứng. Trường hợp thực hiện xử lý
tạo ra vi hạt trong không khí ở các cơ sở y tế thì các biện pháp phòng ngừa về không khí
được khuyến nghị.
[Thời gian ủ bệnh / Thời gian khả năng lây nhiễm]
Thời gian ủ bệnh từ 1 đến 14 ngày, và thường phát triệu chứng khoảng 5 ngày sau khi
tiếp xúc (WHO). Có tính lây nhiễm trước khi phát triệu chứng, và khả năng lây nhiễm cao
trong giai đoạn đầu mới phát triệu chứng là nguyên nhân lây nhiễm trong cộng đồng.
SARS-CoV-2 được cho là sinh sôi trong đường hô hấp, và trong trường hợp nghiêm
trọng thì tải lượng vi-rút cao và thời gian bài tiết kéo dài. Thời gian ỳ khả năng lây nhiễm
được cho là khoảng 2 ngày trước khi phát triệu chứng đến 7-10 ngày sau khi phát triệu
chứng. Ngoài ra, SARS-CoV-2 có tính lây nhiễm hiếm khi được phát hiện trong máu,
nước tiểu và phân.
2 Về vắc-xin corona chủng mới
Tại Nhật Bản, vắc-xin mRNA của công ty Pfizer được phê duyệt sản xuất và bán vào ngày
14 tháng 2 năm 2021, và đã bắt dầu tiêm chủng tạm thời theo Luật Tiêm chủng với đối tượng
là nhân viên y tế từ ngày 17 tháng 2 cùng năm, đối tượng người cao tuổi từ ngày 12 tháng
4 cùng năm. Vắc-xin mRNA của công ty Takeda / Moderna và vắc-xin vectơ vi-rút simian
adeno tái tổ hợp di truyền của công ty AstraZeneca sản xuất đã được phê duyệt để sản xuất và
bán vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, và vắc-xin mRNA của công ty Takeda / Moderna thì bắt
đầu việc tiêm chủng cho người cao tuổi v.v. trên quy mô lớn ở trung tâm tiêm chủng từ ngày
24 tháng 5 cùng năm, và tiêm chủng theo nơi làm việc cũng bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 cùng
năm. Vào ngày 2 tháng 8, vắc-xin do công ty AstraZeneca sản xuất đã được đưa vào áp dụng
cho tiêm chủng tạm thời theo nguyên tắc là cho những người từ 40 tuổi trở lên.
Về tiêm chủng lần thứ 3 thì được quyệt định là thực hiện với đối tượng từ 18 tuổi trở lên,
và để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.
Và về việc tiêm chủng vắc-xin vi-rút corona chủng mới cho trẻ em, thì đối tượng tiêm
chủng được mở rộng từ 12 tuổi trở lên vào tháng 6 năm 2021. Ngoài ra, về việc tiêm
chủng từ 5 đến 11 tuổi, thì vắc-xin của công ty Pfizer đã được phê duyệt đăng ký dược
phẩm vào ngày 21 tháng 1 năm 2022, và nó được đánh giá là tiêm chủng tạm thời đặc
biệt, và việc tiêm chủng cho trẻ em sẽ được bắt đầu. Để biết thêm chi tiết về điều này,
cũng vui lòng tham khảo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.
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Vắc-xin corona chủng mới có thể được tiêm chủng trong Nhật Bản, tại thời điểm tháng 1 năm 2022
Doanh nghiệp / tổ chức doanh nghiệp

Pfizer/BioNTech

Moderna/NIAID

Oxford University/AstraZeneca

Vắc-xin ARN uridine biến đổi vi-rút

Vắc-xin ARN uridine biến đổi vi-rút

Vắc-xin vi-rút corona (SARS-CoV-2)

corona (SARS-CoV-2)

corona (SARS-CoV-2)

(vectơ vi-rút simian adeno tái tổ hợp di

Tên sản phẩm

Tiêm bắp Cominaty ®

Tiêm bắp Spikevax® *

Tiêm bắp Vaxzevria ®

Nền tảng

mRNA

mRNA

Vectơ vi-rút

Dạng

Tích hợp hạt nano RNA / lipid

Tích hợp hạt nano RNA / lipid

Vectơ vi-rút

Tên vắc-xin

BNT162b2

mRNA-1273

Vị trí tiêm chủng / vị trí biểu hiện kháng

Cơ bắp / tế bào đưa ra kháng nguyên, tế

Cơ bắp / tế bào đưa ra kháng nguyên, tế

Cơ bắp / tế bào đưa ra kháng nguyên, tế

nguyên giả định

bào cơ bắp

bào cơ bắp

bào cơ bắp

Gen vi-rút đã được sử dụng

Gen tăng đột biến SARS-CoV-2

Gen tăng đột biến SARS-CoV-2

Gen tăng đột biến SARS-CoV-2

Bảo quản

-90 đến -60°C: 9 tháng

-25 đến -15°C: 7 tháng

Bảo quản ở 2 đến 8°C tránh đông lạnh:

-25 đến -15°C: 14 ngày

2 đến 8°C: 30 ngày

6 tháng

* Sau khi chuyển từ -90 đến -60°C đến

Sau khi chuyển sang 8-25°C, có thể

Khi đã một lần chọc kim thì bảo quản ở

-25 đến -15°C, thì chỉ có thể 1 lần được

được lưu trữ trong 12 tiếng ở trạng thái

nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng và sử

đưa về -90 đến -60°C.

trước khi chọc kim. Không thể làm đông

dụng trong vòng 6 tiếng, khi bảo quản

lại sau khi rã đông

ở nhiệt độ 2 đến 8°C thì sử dụng trong

2 đến 8°C: 1 tháng (không làm đông lạnh

Không lưu trữ dưới -40°C

vòng 48 tiếng

lại và sử dụng trong thời gian hiệu lực)

Những lọ đã bị kim đâm phải được bảo

Dung dịch đã pha được bảo quản ở

quản ở nhiệt độ 2 đến 25°C tránh ánh

2-30°C và sử dụng trong vòng 6 tiếng

sáng, và những thứ đã qua 6 tiếng trở lên

sau khi pha loãng. Giảm thiểu tiếp xúc

thì loại bỏ

phát triển
Tên thông thường

truyền)

Cơ sở vi-rút chimpanzee adeno
AZD1222 (số phát triển trước đó
ChAdOx1 nCov-19)

với ánh sáng trong phòng và tránh ánh
nắng trực tiếp và tia UV khi bảo quản
sau khi pha loãng
Tuổi đối tướng tiêm chủng

12 tuổi trở lên

12 tuổi trở lên

Theo nguyên tắc là 40 tuổi trở lên

(dựa trên thông tin đăng trên https://

(Không sử dụng để tiêm chủng cho

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

người dưới 18 tuổi. Và không sử dụng

bunya/vaccine_notifications.html từ

để tiêm chủng cho người từ 18 đến 40

ngày 2 tháng 8 năm 2021)

tuổi trừ khi cần thiết. Khi cần thiết là
trường hợp tương ứng với những điều
sau đây:
・Nếu đối tượng muốn tiêm chủng vắcxin vi-rút corona (SARS-CoV-2) (vectơ
vi-rút simian adeno tái tổ hợp di
truyền) của công ty AstraZeneca sản
xuất thay vì các vắc-xin khác (trường
hợp dị ứng với các thành phần chứa
trong vắc-xin khác v.v.)
・Khi có nhu cầu cấp thiết như tạm
ngừng phân phối các vắc-xin khác v.v.

Số lần tiêm chủng

2 lần

2 lần

2 lần

Khoảng cách tiêm chủng

2 lần tiêm chủng được thực hiện trong

2 lần tiêm chủng được thực hiện trong

2 lần tiêm chủng được thực hiện trong

khoảng thời gian từ 18 ngày trở lên,

khoảng thời gian từ 20 ngày trở lên,

khoảng thời gian từ 27 ngày trở lên, tiêu

tiêu chuẩn cách nhau 20 ngày, và nếu

tiêu chuẩn cách nhau 27 ngày, và nếu

chuẩn cách nhau 27 ngày đến 83 ngày,

khoảng thời gian này vượt quá 20 ngày

khoảng thời gian này vượt quá 27 ngày

và nếu khoảng thời gian này vượt quá

kể từ tiêm chủng lần 1, thì tiêm chủng

kể từ tiêm chủng lần 1, thì tiêm chủng

83 ngày kể từ tiêm chủng lần 1, thì tiêm

lần 2 phải tiến hành càng sớm càng tốt.

lần 2 phải tiến hành càng sớm càng tốt.

chủng lần 2 phải tiến hành càng sớm
càng tốt. Ngoài ra, cần lưu ý rằng nên
tiêm chủng trong khoảng thời gian từ 55
ngày trở lên để đạt được hiệu quả tối đa.

Phương tiêm chủng

Tiêm chủng trong cơ bắp

Tiêm chủng trong cơ bắp

Tiêm chủng trong cơ bắp

Lượng tiêm chủng

Tiêm chủng 0,3 mL một lần (pha loãng

Tiêm chủng 0,5 mL một lần (chứa 5 mL

Tiêm chủng 0,5 mL một lần (chứa 5 mL

với 1,8 mL nước muối sinh lý và sau đó

mỗi lọ)

mỗi lọ)

tiêm chủng 0,3 mL một lần)

Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia: về vắc-xin corona chủng mới
Trích từ https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10637-covid19-58.html và đã sửa đổi một phần
* Vắc-xin COVID-19 tiêm bắp Moderna ® đã được đổi tên thành tiêm bắp Spikevax ®.
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[Tham khảo 2] Tổng quan về các bệnh chủ yếu
thuộc đối tượng tiêm chủng tự nguyện và vắc-xin
phòng ngừ
Cái gọi là tiêm chủng tự nguyện không thuộc đối tượng áp dụng Luật Tiêm chủng dự
phòng là một cơ chế được phán đoán và thực hiện trên cơ sở thảo luận giữa người được
tiêm (hoặc phụ huynh) với bác sĩ; tuy không phải là cơ chế được chính phủ khuyến khích
bằng ngân sách nhà nước, nhưng vắc-xin sử dụng sẽ được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
phê duyệt theo Luật về Bảo đảm Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Dược phẩm và
Thiết bị y tế, v.v... (Luật của Cục Dược phẩm và Thiết bị y tế)
Trong tiêm chủng tự nguyện, có các loại vắc-xin dùng trong tiêm chủng định kỳ như vắcxin phòng các bệnh lây nhiễm như cúm mùa (người từ 65 tuổi trở lên thì tiêm chủng định
kỳ), quai bị, viêm gan A, sốt vàng da, bệnh dại, bệnh uốn ván, bệnh viêm màng não cầu
khuẩn, bệnh Zona nhưng thực hiện cho độ tuổi và trong thời gian ngoài tiêm chủng định kỳ.
Chúng tôi sẽ giải thích về vắc-xin cúm mùa, vắc-xin quai bị mà hầu hết trẻ em sẽ được tiêm.
Ngoài ra, trường hợp không may người được tiêm bị tổn hại về sức khỏe do tiêm chủng
tự nguyện, thì họ cũng có thể trở thành đối tượng bồi thường theo Luật của Cục Dược
phẩm và Thiết bị y tế. Tuy nhiên, đối tượng bồi thường, tiền trợ cấp, v.v... sẽ khác so với
Luật tiêm chủng dự phòng (tiêm chủng định kỳ).
※ Trong trường hợp cần phải nộp hồ sơ xin trợ cấp, vui lòng thảo luận với bộ phận phụ
trách tiêm chủng tại địa phương nơi sinh sống.

◇ Vắc-xin cúm mùa (vắc-xin bất hoạt)
Tiêm phòng bệnh cúm mùa đối với người cao tuổi được thực hiện dưới dạng tiêm
chủng định kỳ theo lệnh thực thi Luật Tiêm chủng dự phòng; nhưng tiêm phòng bệnh cúm
mùa đối với trẻ em lại thuộc tiêm chủng tự nguyện.

(1) Giải thích về bệnh
Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (ARI), có các triệu chứng toàn thân
như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, v.v... xảy ra đột ngột. Thời kỳ ủ bệnh là 24 giờ đến 72 giờ.
Các triệu chứng hô hấp thường xuất hiện muộn, chẳng hạn như nghẹt mũi, đau họng, ho, v.v...
Nếu không có biến chứng thì bệnh sẽ khỏi sau 2 ~ 7 ngày. Còn nếu xuất hiện cả những biến
chứng, đặc biệt là viêm phổi, bệnh não thì bệnh đã trở nên nghiêm trọng.
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(2) Tổng quan về vắc-xin
Đây là loại vắc-xin mà hai chủng vi-rút cúm mùa loại A (H1N1 và H3N2) với hai chủng
loại B (chủng Yamagata và chủng Victoria) lần lượt được tiêm vào trong màng nhung niệu
của trứng gà kết phôi để giúp sinh sôi, phát triển; sau đó bổ sung chất ê te để thu lại thành
phần HA trên bề mặt vi-rút; rồi khử hoạt tính vi-rút bằng formalin. Chủng vi-rút có trong
vắc-xin cúm mùa sẽ được xác định mỗi năm sau khi xem xét tình hình dịch cúm mùa và
tình trạng vi-rút.
Hiệu quả của vắc-xin cúm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được báo cáo là khá đa dạng
tùy từng trường hợp, nhưng có hiệu quả ngăn ngừa bệnh từ khoảng 20 ~ 60%. Ngoài ra,
cũng có một vài báo cáo cho thấy tính hiệu quả của vắc-xin trong việc ngăn ngừa bệnh trở
nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Mặc dù trứng gà kết phôi được sử dụng trong quá trình chế tạo vắc-xin cúm mùa, nhưng
thành phần trứng gà sẽ được loại bỏ trong giai đoạn tinh chế. Tuy nhiên, cần lưu ý khi tiêm
cho người bị dị ứng trứng. Đối với những người đã từng sốc phản vệ với trứng gà, thịt gà,
nếu có nguyện vọng tiêm chủng thì hãy vui lòng hỏi ý kiến tại cơ sở chuyên khoa.
Tần suất xảy ra các trường hợp nghiêm trọng (những trường hợp được người báo cáo
đánh giá là nghiêm trọng) trong số những trường hợp bị nghi ngờ tác dụng phụ (hiện
tượng có hại) được các cơ sở y tế báo cáo là 0,00016%). (Con số từ ngày 1 tháng 10 năm
2020 đến 31 tháng 3 năm 2021. Từ Tài liệu 3-27 Tiểu ban Đánh giá Phản ứng phụ Ban
Tiêm chủng Hội đồng Khoa học Y tế lần thứ 66 tháng 8 năm 2021.)

◇ Vắc-xin quai bị (vắc-xin sống)
(1) Giải thích về bệnh
Quai bị là bệnh mà sau khi lây nhiễm qua các giọt nhỏ vi-rút Mumps, thì vi-rút sinh sôi
và lan rộng ra khắp cơ thể, gây thương tổn cho các cơ quan. Thời gian ủ bệnh là 2 ~ 3 tuần.
Thời kỳ có thể lây sang những người xung quanh được cho là từ vài ngày trước khi phát
bệnh, và kéo dài đến 5 ngày sau khi tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, hoặc tuyến dưới lưỡi
bắt đầu sưng. Triệu chứng chủ yếu được chỉ ra là sưng tuyến mang tai, sưng kèm theo cơn
đau mà không rõ phạm vi đau, cơn đau nhẹ và đồng đều. Cũng có trường hợp sưng tuyến
dưới hàm, tuyến dưới lưỡi, hoặc có thể kèm theo sốt. Nếu trẻ lớn hơn hoặc người trưởng
thành mắc bệnh, thì triệu chứng trở nên rất rõ ràng, và tần suất biến chứng cao. Biến chứng
phổ biến nhất là bệnh viêm màng não vô khuẩn, với tần suất được chẩn đoán là 1 ~ 10%.
Mặc dù tần suất thấp nhưng cũng có một số biến chứng khác như viêm não, viêm tụy, v.v...
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Tham khảo 2. Tổng quan về các bệnh chủ yếu thuộc đối tượng tiêm chủng tự nguyện và vắc-xin phòng ngừa

Ở nam giới sau tuổi dậy thì, biến chứng bệnh có thể là viêm tinh hoàn, còn ở nữ giới là viêm
buồng trứng. Đặc biệt, cần phải chú ý tới biến chứng khiếm thính khó chữa.

(2) Tổng quan về vắc-xin
Là vắc-xin sống đã làm suy yếu vi-rút mumps. Tỉ lệ chuyển đổi kết quả huyết thanh
sau khi tiêm vắc-xin tăng cao lên tới trên 90%; ngoài ra, theo khảo sát khi dịch bệnh bùng
phát trên cả nước, thì hiệu quả vắc-xin được cho là khoảng 80%. Hầu hết những người đã
nhiễm bệnh không cần biết là đã được tiêm vắc-xin hay chưa, đều trở nên thuyên giảm.
(Báo cáo của nhóm làm việc với vắc-xin quai bị thuộc Tổ tiêm chủng)
Triệu chứng sưng tuyến mang tai mức độ nhẹ được coi là phản ứng phụ của vắc-xin quai
bị đang được bán trên thị trường hiện nay, với tỷ lệ xuất hiện là 1%. Tần suất phản ứng phụ
là viêm màng não vô khuẩn được chỉ ra là khoảng 1 trường hợp trong số 1.600 ~ 2.300 mũi
tiêm (tài liệu đính kèm vắc-xin), nhưng các báo cáo gần đây cho thấy mặc dù tần suất khác
nhau tùy theo độ tuổi tiêm chủng nhưng phản ứng phụ này ít gặp hơn. Biến chứng của viêm
màng não vô khuẩn do nhiễm trùng tự nhiên là 1~ 10%, và cũng có nguy cơ khiếm thính;
nếu trẻ mắc phải bệnh này thì sẽ phải nghỉ học ở nhà trẻ hoặc trường học trong một thời gian
dài; nếu xét độ tuổi phát bệnh phổ biến là 3 ~ 6 tuổi, thì khuyến khích tiêm vào cùng thời
kỳ tiêm vắc-xin MR giai đoạn 1, tiêm vắc-xin thủy đậu mũi thứ nhất, tiêm bổ sung vắc-xin
Hib, tiêm bổ sung vắc-xin nhiễm phế cầu khuẩn ở trẻ em, v.v... hoặc nếu đợt tiêm đó đã kết
thúc thì tiêm sớm nhất có thể, ít nhất là tiêm trước khi trẻ được 3 tuổi - độ tuổi dễ mắc bệnh.
Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả phòng ngừa, Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản khuyến khích tiêm
mũi thứ hai cùng lúc với thời điểm tiêm vắc-xin MR giai đoạn 2.
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Tham khảo 3 Phiếu dự chẩn trước khi tiêm chủng
ᵝᘧ➨
Mẫu 2

Phiếu dự chẩn trước khi tiêm chủng
䠷(đối tượng là trẻ sơ䠹ண㜵᥋✀ணデ⚊䠄ஙᗂඣ䞉ᑠᏛ⏕ᑐ㇟䠅
sinh, trẻ nhỏ và học sinh tiểu học)
デᐹ๓ࡢయ
Nhiệt độ
cơ thể trước khi khám


ఫ

Địa chỉ

   ᗘ     ℃
ศ

ᡤ 

Họ
tên người được tiêm 
ཷࡅࡿேࡢẶྡ

…
ᖺ   ᭶   ᪥⏕
ᖺ ᖹᡂ࣭௧
⏨/ ⏕
Ngày
Ngày … tháng … năm
Nam
sinh
(Tròn … tuổi … tháng)
Nữ ᭶᪥
ዪ

Họㆤ
tên⪅
phụ
ಖ
ࡢhuynh
Ặ ྡ 


  㸦‶
㸦‶   ṓ
ṓ   ࢝᭶㸧
࢝᭶㸧

dung
hỏi   㡯
㉁  Nội
ၥ
 câu
 

trả lời ḍ
ᅇ Cột
 ⟅

᪥ཷࡅࡿண㜵᥋✀ࡘ࠸࡚ᕷ⏫ᮧࡽ㓄ࡽࢀ࡚࠸ࡿㄝ᫂᭩ࢆㄞࡳࡲࡋࡓ
Bạn
đã đọc bản hướng dẫn được phát từ địa phương về việc tiêm chủng sẽ thực hiện ngày hôm nay chưa?

Cột ་ᖌグධḍ
điền dành cho bác sĩ

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼









Có
࠶ࡗࡓ

Không
࡞ࡗࡓ



Có
࠶ࡗࡓ

Không
࡞ࡗࡓ



Có
࠶ࡿ

Không
࡞࠸



ࡣ࠸
Có

࠸࠸࠼
Không




ࡣ࠸
Có


࠸࠸࠼
Không




ࡣ࠸


࠸࠸࠼









⏕ࡲࢀ࡚ࡽࡲ࡛ᐙ᪘࡞㌟ࡢࡲࢃࡾ⤖᰾ࡗࡓ᪉ࡀ࠸ࡲࡋࡓ
Từ
khi sinh ra đến giờ, gia đình và xung quanh có ai bị bệnh lao không?

Có
ࡣ࠸


Không
࠸࠸࠼




㸯࢝᭶௨ෆண㜵᥋✀ࢆཷࡅࡲࡋࡓ
Trong
vòng một tháng gần đây, có đi tiêm chủng không?
Hình thức
tiêm chủng (
ண㜵᥋✀ࡢ✀㢮㸦
                )            㸧

ࡣ࠸
Có

࠸࠸࠼
Không



Từ lúc sinh ra tới giờ, có đi khám bác sĩ do mắc dị tật bẩm sinh, bệnh về tim mạch, thận, gan, thần kinh,
⏕ࡲࢀ࡚ࡽࡲ࡛ඛኳᛶ␗ᖖࠊᚰ⮚ࠊ⭈⮚ࠊ⫢⮚ࠊ⬻⚄⤒ࠊචࡑࡢࡢẼ
suy
giảm miễn dịch, hoặc các bệnh khác không?
ࡾࠊ་ᖌࡢデᐹࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍ
ྡ㸦     )     㸧
Tên
bệnh (


ࡣ࠸


࠸࠸࠼

ࡑࡢẼࢆデ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿ་ᖌ᪥ࡢண㜵᥋✀ࢆཷࡅ࡚ࡼ࠸࠸ࢃࢀࡲࡋࡓ
Bác
sĩ khám bệnh đó có nói là hôm nay có thể đi tiêm chủng không?


ࡣ࠸


࠸࠸࠼

Có
từng bị co giật (lên kinh phong) không?
Khoảng (
tuổi    㸧ṓ㡭
ࡦࡁࡘࡅ㸦ࡅ࠸ࢀࢇ㸧ࢆ࠾ࡇࡋࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ
   )㸦

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



 ࡑࡢࡁ⇕ࡀฟࡲࡋࡓ
Lúc đó có bị sốt không?

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



⸆ࡸ㣗ရ࡛⓶Ⓨ⑈ࡸࡌࢇࡲࡋࢇࡀฟࡓࡾࠊయࡢලྜࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ
Đã
từng bị thuốc hay thức ăn làm nổi ban, mề đay gây khó chịu trong người chưa?

Có
ࡣ࠸

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



Không
࠸࠸࠼



࠶ࡿ

࡞࠸



Hỏi
về lịch sử phát triển của con bạn.
࠶࡞ࡓࡢ࠾ᏊࡉࢇࡢⓎ⫱Ṕࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍ
Trọng
lượng trẻ lúcmới
)g
mới sinh không?
ฟ⏕య㔜㸦
 sinh
 (  㸧㹥
 Có
 bất
 thường
  gì
 khi
ศፔ␗ᖖࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

                       ฟ⏕ᚋ␗ᖖࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

Đã từngஙඣデ࡛␗ᖖࡀ࠶ࡿ࠸ࢃࢀࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ
được nói là có bất thường khi khám sức khỏe sơ sinh chưa?

᪥యලྜࡢᝏ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍ
Hôm
nay, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?
Hãy
viết ra triệu chứng cụ thể. (
ලయⓗ࡞≧ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦
              )      㸧
᭱㏆㸯࢝᭶௨ෆẼࡾࡲࡋࡓ
Trong
vòng một tháng gần đây có bị bệnh gì không?
Tên bệnh
(
ྡ㸦
                     )          㸧
㸯࢝᭶௨ෆᐙ᪘ࡸ㐟ࡧ௰㛫㯞ࡋࢇࠊ㢼ࡋࢇࠊỈ①ࠊ࠾ࡓࡩࡃࡐ࡞ࡢẼࡢ᪉ࡀ
Trong vòng một tháng gần đây, gia đình và xung quanh có ai bị sởi, rubella, thủy đậu, quai bị không?
Tên
bệnh (
࠸ࡲࡋࡓ㸦ྡ
                      )      㸧



㏆ぶ⪅ඛኳᛶචデ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡣ࠸ࡲࡍ
Trong
số người thân có ai được chẩn đoán là bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh không?
ࡇࢀࡲ࡛ண㜵᥋✀ࢆཷࡅ࡚ලྜࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍ
Từ
trước đến nay, cơ thể có từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm chủng (
)

Có

Có

Có

Có

Không

Không
Không

Không




ண㜵᥋✀ࡢ✀㢮㸦                             㸧

Trong
số người thân, có ai từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
㏆ぶ⪅ண㜵᥋✀ࢆཷࡅ࡚ලྜࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓேࡣ࠸ࡲࡍ







Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



Trong
vòng 6 tháng gần đây, có được truyền máu hay tiêm gamma globulin không?
㸴࢝᭶௨ෆ㍺⾑࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࢞ࣥࢢࣟࣈࣜࣥࡢὀᑕࢆཷࡅࡲࡋࡓ

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



Có
câu hỏi gì về tiêm chủng ngày hôm nay không?
᪥ࡢண㜵᥋✀ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀ࠶ࡾࡲࡍ

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



Cột điền dành cho bác sĩ
་ᖌグධḍ
Căn cứ theo khảo sát ở trên và kết quả chẩn đoán bệnh, tôi nhận định
là (có thể tiêm/hoãn tiêm) đối với việc tiêm
chủng ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi đã giải thích cho
௨ୖࡢၥデཬࡧデᐹࡢ⤖ᯝࠊ᪥ࡢண㜵᥋✀ࡣ㸦
ᐇ࡛ࡁࡿ࣭ぢྜࢃࡏࡓ᪉ࡀࡼ࠸
㸧ุ᩿ࡋࡲࡍࠋ
phụ huynh về hiệu quả, các phản ứng phụ của việc tiêm chủng, và chương trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra.
ಖㆤ⪅ᑐࡋ࡚ࠊண㜵᥋✀ࡢຠᯝࠊᛂཬࡧண㜵᥋✀ᗣ⿕ᐖᩆ῭ไᗘࡘ࠸࡚ࠊㄝ᫂ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ

Bác sĩ kí tên hoặc ghi tên đóng dấu
་ᖌ⨫ྡཪࡣグྡᢲ༳





་ᖌࡢデᐹ࣭ㄝ᫂ࢆཷࡅࠊண㜵᥋✀ࡢຠᯝࡸ┠ⓗࠊ㔜⠜࡞ᛂࡢྍ⬟ᛶࠊண㜵᥋✀ᗣ⿕ᐖᩆ῭ไᗘ࡞ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ
             
※ Hãy khoanh tròn vào một trong các nội dung trong ngoặc.
Sau khi nhận chẩn đoán
và hướng
dẫn của bác sĩ, cũng như hiểu rõ
hiệu quả, mục đích của tiêm chủng, khả năng xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng và chương trình bồi
᥋✀ࡍࡿࡇ
㸦
ྠពࡋࡲࡍ࣭ྠពࡋࡲࡏࢇ
㸧ͤࡗࡇࡢ୰ࡢࡕࡽࢆ࡛ۑᅖࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra, v.v... Tôi (đồng ý / không đồng ý) với việc tiêm chủng.
  
ࡇࡢணデ⚊ࡣࠊண㜵᥋✀ࡢᏳᛶࡢ☜ಖࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇࢆ⌮ゎࡢୖࠊᮏணデ⚊ࡀᕷ⏫ᮧᥦฟࡉࢀࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
Phiếu dự chẩn này dùng để đảm bảo tính an toàn của việc tiêm chủng. Sau khi hiểu rõ điều này, tôi đồng ý với việc phiếu dự chẩn này được giao cho địa phương.
Chữ
kí của phụ huynh
ಖㆤ⪅⮬⨫
  (tự
 kí)                

      Tên
 vắc-xin
  sử dụng
          Liều
  lượng
  tiêm
           Nơi thực hiện tiêm/Tên bác sĩ/Thời gian tiêm
⏝࣡ࢡࢳࣥྡ
᥋✀㔞
ᐇሙᡤ࣭་ᖌྡ࣭᥋✀ᖺ᭶᪥
Tên
vắc-xin
࣡ࢡࢳࣥྡ
ͤ㸦⓶ୗ᥋✀㸧
※
(Tiêm dưới da)
ᐇሙᡤ
    Tên bác
 sĩ
 ་ᖌྡ
Nơi thực hiện tiêm
Lot No.

/RW1R
(Chú ý) Cần xác nhận xem vắc-xin có còn hạn sử
ml

Thời gian tiêm    Ngày
᥋✀ᖺ᭶᪥
௧  tháng
  ᖺ năm
   ᭶    ᪥
dụng
không.
㸦ὀ㸧᭷ຠᮇ㝈ࡀษࢀ࡚࠸࡞࠸せ☜ㄆ
        㹫㹪
Gamma globulin là một loại sản phẩm từ máu,
䠄ὀ䠅
(Chú ý)࣐࢞ࣥࢢࣟࣈࣜࣥࡣࠊ⾑ᾮ〇ࡢ୍✀࡛ࠊ㸿ᆺ⫢⅖࡞ࡢឤᰁࡢண㜵┠ⓗࡸ㔜ࡢឤᰁࡢ⒪┠ⓗ࡞࡛ὀᑕࡉࢀࡿࡇࡀ࠶
 được tiêm vào với mục đích phòng ngừa bệnh lây nhiễm như viêm gan A và điều trị bệnh lây nhiễm loại nặng,
v.v... Đối với những người từng tiêm thuốc này trong vòng 3 đến 6 tháng trở lại đây, hiệu quả tiêm chủng đối với các bệnh như sởi, v.v... có thể sẽ không được
ࡾࠊࡇࡢὀᑕࢆ㸱㹼㸴࢝᭶௨ෆཷࡅࡓ᪉ࡣࠊ㯞ࡋࢇ࡞ࡢண㜵᥋✀ࡢຠᯝࡀ༑ศฟ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
phát huy hết.
ͤ㹀㹁㹅ࡢண㜵᥋✀ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕつᐃ㔞ࢆ㹀㹁㹅⏝⟶㔪ࢆ⏝࠸࡚⤒⓶᥋✀ࠖ➼グ㍕ࡍࡿࡇࠋ
※Về việc tiêm vắc-xin BCG, sẽ ghi mô tả là "Tiêm dưới da một lượng quy định bằng kim ống dùng cho BCG".
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Phiếu dự chẩn trước
khi tiêm chủng đối với bệnh viêm gan B
䠞ᆺ⫢⅖ண㜵᥋✀ணデ⚊
デᐹ๓ࡢయ
Nhiệt độ
cơ thể trước khi khám


ఫ

Địa chỉ

   ᗘ     ℃
ศ

ᡤ 

ཷࡅࡿேࡢẶྡ
Họ
tên người được tiêm 

ᖹᡂ࣭௧
ᖺ Ngày
⏨/ ⏕
Nam
Ngày
tháng   ᖺ
năm   ᭶   ᪥⏕
Nữ ᭶᪥
sinh
(tròn
tuổi
tháng)
ዪ

Họㆤ
tên⪅
phụ
ಖ
ࡢhuynh
Ặ ྡ 


  㸦‶
ṓ   ࢝᭶㸧
࢝᭶㸧
㸦‶   ṓ

dung
hỏi   㡯
㉁  Nội
ၥ
 câu
 

trả lời ḍ
ᅇ Cột
 ⟅

᪥ཷࡅࡿண㜵᥋✀ࡘ࠸࡚ᕷ⏫ᮧࡽ㓄ࡽࢀ࡚࠸ࡿㄝ᫂᭩ࢆㄞࡳࡲࡋࡓ
Bạn
đã đọc bản hướng dẫn được phát từ địa phương về việc tiêm chủng sẽ thực hiện ngày hôm nay chưa?

Cột ་ᖌグධḍ
điền dành cho bác sĩ

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼









࠶ࡗࡓ
Có

࡞ࡗࡓ
Không



Có
࠶ࡗࡓ

Không
࡞ࡗࡓ



Có
࠶ࡿ

Không
࡞࠸



ࡣ࠸
Có

࠸࠸࠼
Không




ࡣ࠸
Có


࠸࠸࠼
Không




ࡣ࠸


࠸࠸࠼









㸯࢝᭶௨ෆண㜵᥋✀ࢆཷࡅࡲࡋࡓ
Trong
vòng một tháng gần đây, có đi tiêm chủng không?
Hình thức
tiêm (
ண㜵᥋✀ࡢ✀㢮㸦
                    )        㸧


ࡣ࠸
Có


࠸࠸࠼
Không




Từ lúc sinh ra tới giờ, có đi khám bác sĩ do mắc dị tật bẩm sinh, bệnh về tim mạch, thận, gan, thần kinh,
⏕ࡲࢀ࡚ࡽࡲ࡛ඛኳᛶ␗ᖖࠊᚰ⮚ࠊ⭈⮚ࠊ⫢⮚ࠊ⬻⚄⤒ࠊචࡑࡢࡢẼ
suy giảm miễn dịch, hoặc các bệnh khác không?
ࡾࠊ་ᖌࡢデᐹࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍ
ྡ㸦     )     㸧
Tên
bệnh (


ࡣ࠸
Có


࠸࠸࠼
Không



Bác
sĩ khám bệnh đó có nói là hôm nay có thể đi tiêm chủng dự phòng không?
ࡑࡢẼࢆデ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿ་ᖌ᪥ࡢண㜵᥋✀ࢆཷࡅ࡚ࡼ࠸࠸ࢃࢀࡲࡋࡓ


Có
ࡣ࠸


Không
࠸࠸࠼



ࡦࡁࡘࡅ㸦ࡅ࠸ࢀࢇ㸧ࢆ࠾ࡇࡋࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ
Có
từng bị co giật (lên kinh phong) không?
Khoảng ( ) tuổi   㸦    㸧ṓ㡭

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



Lúc đó có bị sốt không?
 ࡑࡢࡁ⇕ࡀฟࡲࡋࡓ

ࡣ࠸

࠸࠸࠼

Không



Có
ࡣ࠸

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



Có
bị bệnh dị ứng mủ cao su không?
ࣛࢸࢵࢡࢫ㐣ᩄ㸨࡛ࡍ

Không
࠸࠸࠼



㏆ぶ⪅ඛኳᛶචデ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡣ࠸ࡲࡍ
Trong
số người thân có ai được chẩn đoán là bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh không?

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



ࡇࢀࡲ࡛ண㜵᥋✀ࢆཷࡅ࡚ලྜࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍ
Từ
trước đến nay, cơ thể có từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm chủng (

࠶ࡿ

࡞࠸



࠶࡞ࡓࡢ࠾ᏊࡉࢇࡢⓎ⫱Ṕࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍ
Hỏi
về lịch sử phát triển của con bạn.
 sinh
  (   㸧㹥
  Có
 bất
 thường
  gìศፔ␗ᖖࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
Trọngฟ⏕య㔜㸦
lượng trẻ lúc mới
)g
khi mới sinh không?

sau khi sinh không?
                 Có bất
 thường
   gìฟ⏕ᚋ␗ᖖࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ

Đã từngஙඣデ࡛␗ᖖࡀ࠶ࡿ࠸ࢃࢀࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ
được nói là có bất thường khi khám sức khỏe sơ sinh chưa?
᪥యලྜࡢᝏ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍ
Hôm
nay, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?
Hãy
viết ra triệu chứng cụ thể. (
ලయⓗ࡞≧ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦
               )     㸧
᭱㏆㸯࢝᭶௨ෆẼࡾࡲࡋࡓ
Trong
vòng một tháng gần đây có bị bệnh gì không?
Tên bệnh
(
ྡ㸦
                      )         㸧
㸯࢝᭶௨ෆᐙ᪘ࡸ㐟ࡧ௰㛫㯞ࡋࢇࠊ㢼ࡋࢇࠊỈ①ࠊ࠾ࡓࡩࡃࡐ࡞ࡢẼࡢ᪉ࡀ

Trong vòng một tháng gần đây, gia đình và xung quanh có ai bị sởi, rubella, thủy đậu, quai bị không?
(Tên
bệnh
࠸ࡲࡋࡓ㸦ྡ
             )               㸧



Có

Có

Đã
từng bị thuốc hay thức ăn làm nổi ban, mề đay gây khó chịu trong người chưa?
⸆ࡸ㣗ရ࡛⓶Ⓨ⑈ࡸࡌࢇࡲࡋࢇࡀฟࡓࡾࠊయࡢලྜࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ

)

ண㜵᥋✀ࡢ✀㢮㸦                             㸧


Có

Không

Không







Trong
số người thân, có ai từng khó chịu sau khi tiêm chủng không?
㏆ぶ⪅ண㜵᥋✀ࢆཷࡅ࡚ලྜࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓேࡣ࠸ࡲࡍ

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



Trong
vòng 6 tháng gần đây, có được truyền máu hay tiêm gamma globulin không?
㸴࢝᭶௨ෆ㍺⾑࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࢞ࣥࢢࣟࣈࣜࣥࡢὀᑕࢆཷࡅࡲࡋࡓ

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



Đã
từng được tiêm vắc-xin viêm gan B sau
khi sinh để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con chưa?
ẕᏊឤᰁண㜵ࡋ࡚ࠊฟ⏕ᚋ
B ᆺ⫢⅖࣡ࢡࢳࣥࡢ᥋✀ࢆཷࡅࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍ

Có
ࡣ࠸

Không
࠸࠸࠼



᪥ࡢண㜵᥋✀ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀ࠶ࡾࡲࡍ
Có
câu hỏi gì về tiêm chủng ngày hôm nay không?

ࡣ࠸
Có

࠸࠸࠼
Không



Cột điền dành cho bác sĩ
་ᖌグධḍ
Căn cứ theo khảo sát ở trên và kết quả chẩn đoán bệnh, tôi nhận định
là (có thể tiêm/hoãn tiêm) đối với việc tiêm
chủng ngày hôm nay. Tôi đã giải thích cho phụ huynh
௨ୖࡢၥデཬࡧデᐹࡢ⤖ᯝࠊ᪥ࡢண㜵᥋✀ࡣ㸦
ᐇ࡛ࡁࡿ࣭ぢྜࢃࡏࡓ᪉ࡀࡼ࠸
㸧ุ᩿ࡋࡲࡍࠋ
về hiệu quả, phản ứng phụ của tiêm chủng và chương trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra.
ಖㆤ⪅ᑐࡋ࡚ࠊண㜵᥋✀ࡢຠᯝࠊᛂཬࡧண㜵᥋✀ᗣ⿕ᐖᩆ῭ไᗘࡘ࠸࡚ࠊㄝ᫂ࢆࡋࡲࡋࡓࠋ

Bác sĩ kí tên hoặc ghi tên đóng dấu
་ᖌ⨫ྡཪࡣグྡᢲ༳





※Hãy khoanh tròn vào một trong các nội dung trong ngoặc
་ᖌࡢデᐹ࣭ㄝ᫂ࢆཷࡅࠊண㜵᥋✀ࡢຠᯝࡸ┠ⓗࠊ㔜⠜࡞ᛂࡢྍ⬟ᛶࠊண㜵᥋✀ᗣ⿕ᐖᩆ῭ไᗘ࡞ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ
              
Sau khi nhận chẩn đoán㸦
và hướng
dẫn của bác sĩ, cũng như hiểu rõ
hiệu quả, mục đích của tiêm chủng, khả năng xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng và chương trình bồi
᥋✀ࡍࡿࡇ
ྠពࡋࡲࡍ࣭ྠពࡋࡲࡏࢇ
㸧ͤࡗࡇࡢ୰ࡢࡕࡽࢆ࡛ۑᅖࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
thường đối với các thiệt hại về sức khỏe do tiêm chủng gây ra, v.v... Tôi (đồng ý/không đồng ý) với việc tiêm chủng.
  
ࡇࡢணデ⚊ࡣࠊண㜵᥋✀ࡢᏳᛶࡢ☜ಖࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡇࢆ⌮ゎࡢୖࠊᮏணデ⚊ࡀᕷ⏫ᮧᥦฟࡉࢀࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
Phiếu dự chẩn này dùng để đảm bảo tính an toàn của tiêm chủng. Sau khi hiểu rõ điều này, tôi đồng ý với việc phiếu dự chẩn này được giao cho địa phương.
Chữ
kí của phụ huynh
ಖㆤ⪅⮬⨫
  (tự
 kí)                

      Tên
 vắc-xin
  sử
 dụng
          Liều
  lượng
  tiêm
           Nơi thực hiện tiêm/Tên bác sĩ/Thời gian tiêm
⏝࣡ࢡࢳࣥྡ
᥋✀㔞
ᐇሙᡤ࣭་ᖌྡ࣭᥋✀ᖺ᭶᪥
Tên
vắc-xin
࣡ࢡࢳࣥྡ
ͤ㸦⓶ୗὀᑕ㸧
※
(Tiêm dưới da)
ᐇሙᡤ
    Tên
  bác
 sĩ ་ᖌྡ
Nơi
thực hiện tiêm
Lot No.

/RW1R
(Chú ý) Cần xác nhận xem vắc-xin có còn hạn sử
mL

Thời
gian tiêm    Ngày
᥋✀ᖺ᭶᪥
௧  tháng
  ᖺ năm
   ᭶    ᪥
dụng
không.
㸦ὀ㸧᭷ຠᮇ㝈ࡀษࢀ࡚࠸࡞࠸せ☜ㄆ
        㹫 /
Bệnh dị ứng mủ cao su là bệnh dị ứng ngay lập tức đối với các sản phẩm làm từ cao su thiên nhiên. Người bị nghi ngờ mắc bệnh này nếu họ xảy ra
䠄ὀ䠅䝷䝔䝑䜽䝇㐣ᩄ䛸䛿䚸ኳ↛䝂䝮䛾〇ရ䛻ᑐ䛩䜛༶ᆺ䛾㐣ᩄ䛷䛩䚹䝷䝔䝑䜽䝇〇䛾ᡭ⿄䜢⏝䛻䜰䝺䝹䜼䞊ᛂ䛜䜏䜙䜜䛯ሙྜ䛻
(Chú ý)

phản ứng dị ứng khi sử dụng găng tay làm từ cao su. Ngoài ra, hãy thảo luận với chúng tôi nếu người được tiêm dị ứng với các loại trái cây có phản ứng chéo với
䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䝷䝔䝑䜽䝇䛸ཫᛂ䛾䛒䜛ᯝ≀➼䠄䝞䝘䝘䚸ᰩ䚸䜻䜴䜲䝣䝹䞊䝒䚸䜰䝪䜺䝗䚸䝯䝻䞁➼䠅䛻䜰䝺䝹䜼䞊䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䛤┦ㄯ䛟䛰䛥
cao su (như chuối, hạt dẻ, kiwi, bơ, dưa lưới, v.v...)

䛔䚹
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PHIẾU DỰ CHẨN TRƯỚC KHI TIÊM CHỦNG PHÒNG VI-RÚT ROTA
Ngày

Ngày tiêm chủng

※Phụ huynh ghi vào các ô lớn

tháng

năm
℃

Nhiệt độ cơ thể trước khi khám

Địa chỉ

Số điện thoại

Họ tên người được tiêm

（

)

－
Ngày

Nam / Nữ

tháng

năm

Ngày sinh

(sinh sau

Địa chỉ

tuần

ngày)

“sinh sau tuần ngày” thể hiện số ngày được tính từ ngày kế tiếp ngay sau ngày sinh
Cột điền dành cho cơ sở y tế

Nếu là tiêm lần đầu thì xác nhận xem đã qua
14 tuần 6 ngày sau khi sinh chưa?
Nội dung câu hỏi

Cột điền
dành cho bác sĩ

Cột trả lời

Đây là lần tiêm chủng lần thứ mấy?

Lần 1

Hãy ghi ngày tiêm chủng cho đến hôm nay.(chỉ đối với trường hợp lần tiêm chủng này là lần tiêm chủng thứ 2 trở đi)

Lần 1

Ngày

tháng

năm

※Xác nhận việc đã qua trên 27 ngày, kể từ ngày tiêm chủng vi-rút Rota lần trước.

Lần 2

Ngày

tháng

năm

Lần 2

Lần 3

Bạn đã đọc bản hướng dẫn được phát từ địa phương về việc tiêm chủng sẽ thực hiện hôm nay chưa?

Có

Không

Đã hiểu về hiệu quả hay tác dụng phụ của lần tiêm chủng ngày hôm nay chưa?

Có

Không

Đã nghe giải thích và hiểu về bệnh lồng ruột chưa?

Có

Không

Có bất thường gì khi mới sinh không?

Có

Không

Có bất thường gì sau khi sinh không?

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Có

Không

Hỏi về lịch sử phát triển của con bạn.
Trọng lượng trẻ lúc mới sinh

g

Đã từng được nói là có bất thường khi khám sức khoẻ sơ sinh chưa?
Hôm nay, cơ thể có chỗ nào khó chịu không?
Hãy viết ra triệu chứng cụ thể.(

)

Trong vòng một tháng gần đây có bị bệnh gì không?
Tên bệnh (

)

Trong vòng một tháng gần đây, gia đình và xung quanh có ai bị sởi, rubella, thủy đậu, quai bị không?
Tên bệnh (

)

Trong vòng một tháng gần đây, có đi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm chủng (

) ngày tiêm (

)

Cho đến nay có từng bị lồng ruột lần nào chưa? Hoặc trẻ có bị bệnh về đường tiêu hoá bẩm sinh mà vẫn chưa được chữa khỏi không?
※Trường hợp này thì không thể thực hiện tiêm chủng phòng vi-rút Rota

Cho đến nay có từng bị chuẩn đoán là thiếu khả năng miễn dịch không? Hoặc trẻ có thường xuyên mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm phổi,
viêm tai giữa,v.v...hoặc tiêu chảy, bị khó tăng cân không?
※Trường hợp này cũng có thể không được tiêm chủng phòng vi-rút Rota

Ngoài ra, cho đến nay, có đi khám bác sĩ do mắc dị tật bẩm sinh, tổn hại dạ dày, bệnh về tim mạch, thận, gan, máu, thần kinh não hoặc các
bệnh khác không? Tên bệnh (
)
Bác sĩ khám bệnh đó có nói là hôm nay có thể đi tiêm chủng không?
Có từng bị co giât (lên kinh phong) không?

(khoảng....tháng)

Lúc đó có bị sốt không?
Đã từng bị thuốc hay thức ăn làm nổi ban, mề đay gây khó chịu trong người chưa?
Tên thuốc hoặc thức ăn (

)

Từ trước đến nay, cơ thể có từng bị khó chịu sau khi tiêm chủng không?
Hình thức tiêm chủng (

)

Người mẹ trong thai kỳ có uống thuốc hạn chế miễn dịch không?

Có

Không

Trong số người thân có ai được chẩn đoán là bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh không?

Có

Không

Trong số người thân, có ai từng bị khó chịu sau khi tiểm chủng không?

Có

Không

Cho đến nay có được truyền máu hay tiêm gamma globulin không?

Có

Không

Có câu hỏi gì về tiêm chủng ngày hôm nay không?

Có

Không

Tên thuốc (

)

Cột điền dành cho bác sĩ
Căn cứ theo khảo sát ở trên và kết quả chẩn đoán bệnh, tôi nhận định là (có thể tiêm / hoãn tiêm) đối với việc tiêm chủng ngày hôm nay.
Ngoài ra, tôi đã giải thích cho phụ huynh về hiệu quả, các phản ứng phụ của việc tiêm chủng(đặc biệt là bệnh lồng ruột), và chương trình bồi thường đối với các thiệt hại về sức khoẻ do tiêm chủng
gây ra.
Bác sĩ ký tên hoặc ghi tên đóng dấu
Cốt điền dành cho phụ huynh
Sau khi nhận chẩn đoán và hướng dẫn của bác sĩ, cũng như hiểu rõ hiệu quả, mục đích của tiêm chủng, khả năng xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng (đặc biệt là bệnh lồng ruột), và chương trình bồi
thường đối với các thiệt hại về sức khoẻ do tiêm chủng gây ra,v.v...Tôi (đồng ý / không đồng ý) với việc tiêm chủng. ※Hãy khoanh tròn vào một trong các nội dung trong ngoặc.
Phiếu dự chẩn này dùng để đảm bảo tính an toàn của việc tiêm chủng. Sau khi hiểu rõ điều này, tôi đồng ý với việc phiếu dự chẩn này được giao cho địa phương.
Chữ kí của phụ huynh (tự kí)
Tên vắc-xin sử dụng
Tên vắc-xin
Lot No.
(Chú ý) Cần xác nhận xem vắc-xin có còn hạn sử
dụng không.
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Nơi thực hiện tiêm/Tên bác sĩ/Thời gian tiêm

Liều lượng tiêm
Qua đường uống
Rotateq
2mL

®

Rotarix
1.5mL

®

Nơi thực hiện tiêm
Tên bác sĩ
Thời gian tiêm

ngày

tháng

năm

Tham khảo 4 Khảo sát tình hình sức khỏe sau tiêm chủng của năm tài chính 2019

Bảng này cho thấy tần suất xuất hiện sốt và các phản ứng cục bộ dựa trên báo cáo khảo
sát tình trạng sức khỏe sau tiêm chủng năm tài chính 2019 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc
lợi, với tóm tắt các giá trị của các triệu chứng điển hình tương đối có thể xảy ra đối với
BCG, cúm theo mùa và phế cầu người cao tuổi. Bao gồm cả trường hợp tiêm chủng đơn lẻ
và trường hợp tiêm chủng đồng thời, và do có nhiều loại vắc-xin được tiêm trong độ tuổi
từ 0-1 tuổi nên thường được thực hiện bằng cách tiêm chủng đồng thời, đồng thời. Vui lòng
tham khảo báo cáo để biết tình trạng sức khỏe sau khi tiêm chủng đồng thời.

Khảo sát tình trạng sức khỏe sau tiêm chủng năm 2019
Loại tiêm chủng*

Số lượng khảo

Tổng thể sốt

Trong đó, 37,5

Trong đó, 38,5°C

Phản ứng cục

sát (người)

(%)

đến 38,4°C (%)

trở lên (%)

bộ (%)

DPT-IPV Giai đoạn 1 lần 1

1.364

12,6

8,1

4,5

9,7

DPT-IPV Giai đoạn 1 lần 2

1.141

14,8

9,3

5,5

14,0

DPT-IPV Giai đoạn 1 lần 3

1.160

7,3

3,7

3,6

7,4

DPT-IPV Giai đoạn 1 bổ sung

1.022

11,8

4,7

7,1

7,9

DT Giai đoạn 2

2.017

2,5

1,3

1,2

25,7

MR Giai đoạn 1

2.255

17,4

7,2

10,2

4,4

MR Giai đoạn 2

1.486

6,8

2,5

4,3

2,4

Viêm não Nhật Bản giai đoạn 1 lần đầu

1.198

15,3

5,9

9,3

2,6

799

10,0

4,1

5,9

1,8

1.111

9,8

3,6

6,2

2,7

744

2,7

1,2

1,5

3,9

Hib lần đầu lần 1

1.442

7,0

4,9

2,1

6,7

Hib lần đầu lần 2

1.140

16,4

10,9

5,5

10,4

Hib lần đầu lần 3

1.081

12,4

7,9

4,5

10,5

835

15,1

6,5

8,6

9,8

Phế cầu ở trẻ em lần đầu lần 1

1.327

8,0

4,9

3,1

11,4

Phế cầu ở trẻ em lần đầu lần 2

1.383

17,7

11,3

6,4

16,8

Phế cầu ở trẻ em lần đầu lần 3

1.239

17,1

11,0

6,1

18,3

Phế cầu ở trẻ em bổ sung

1.132

22,2

11,1

11,0

21,9

Thủy đậu lần 1

1.902

19,2

7,0

12,1

2,6

Thủy đậu lần 2

1.758

11,2

3,8

7,4

3,2

Viêm gan B lần 1

1.843

6,1

4,0

2,1

4,4

Viêm gan B lần 2

1.353

11,0

6,7

4,4

7,7

Viêm gan B lần 3

1.392

7,8

3,7

4,1

5,5

Viêm não Nhật Bản giai đoạn 1 lần 2
Viêm não Nhật Bản giai đoạn 1 bổ sung
Viêm não Nhật Bản giai đoạn 2

Hib bổ sung

* Bao gồm tất cả tỷ lệ phát hiện trong thời gian khảo sát (28 ngày).
Đối với BCG, thì là các tỷ lệ phát hiện được trích ra theo "nổi hạch" và "vết loét cục bộ" là các triệu chứng điển hình có thể xảy ra tương
đối và các giá trị của "tổng số triệu chứng". Chỉ có BCG có thời gian khảo sát là 4 tháng.

Loại tiêm chủng*
BCG

Số lượng khảo
sát (người)
2.182

Nổi hạch (%)
0,5

Vết loét cục bộ

Tổng tất cả các

(%)

triệu chứng (%)
0,3

2,7
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Sách tham khảo (Chi tiết xem tại https://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/7)
1. “Hướng dẫn tiêm chủng”

2. “Hướng dẫn tiêm chủng đối với bệnh cúm
và Bệnh nhiễm phế cầu khuẩn (bệnh loại B)”
イ ン フ ル エ ン ザ
・肺炎球菌感染症
（B類疾病）
予 防 接 種 ガ イド ラ イ ン

Bản sửa đổi tháng 3 năm 2022 (định dạng giấy
A5, 148 trang)
Tài liệu tổng quan về kiến thức y học và quy định
liên quan đến tiêm chủng để các bên liên quan
trong lĩnh vực y tế tại hiện trường có thể an tâm
thực hiện tiêm chủng một cách chính xác.

3. “Sổ tay tiêm chủng”

Phiên bản năm tài chính 2021 (khổ A5)
Tài liệu tổng quan về kiến thức y học và quy
định liên quan đến tiêm chủng định kỳ bệnh
cúm và bệnh nhiễm cầu khuẩn ở người cao tuổi.

4. Bản tiếng nước ngoài “Tiêm chủng và sức
khỏe trẻ em”
Vaccination and
Children's Health

予 防 接 種 実 施 者 の ため の

予防接種必携
令和 3 年度（ 2 0 2 1 ）

2021 Version

【執筆、
監修】
【発

行】

予 防 接 種 ガ イドラ イ ン 等 検 討 委 員 会
公益財団法人予防接種リサーチセンター

Written and edited by: The Review Committee for Vaccination Guidelines
Publisher:

Phiên bản năm tài chính 2021 (khổ A4)
Tài liệu được biên tập để hỗ trợ cho công việc
của bác sĩ thực hiện tiêm chủng cũng như công
việc của các bên liên quan tới tiêm chủng tại
địa phương.

Public Foundation of the Vaccination Research Center

Bản sửa đổi tháng 3 năm 2021
Chúng tôi đã dịch cuốn "Tiêm chủng và sức khỏe
trẻ em" (tài liệu ghi chép các kiến thức chính xác về
tiêm chủng dành cho phụ huynh) và "Phiếu dự
chẩn" sang các ngôn ngữ dưới đây, và công khai
trên trang chủ; vì vậy những ai có nhu cầu, vui lòng
tải xuống theo đường link dưới đây và sử dụng.
https://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/8/
Ngôn ngữ mà tập sách được dịch (10 ngôn ngữ)
Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc,
tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Philipin (tiếng
Tagalog), tiếng Nepal.
Ngôn ngữ mà riêng phiếu dự chẩn được dịch (6
ngôn ngữ)
Tiếng Ả Rập, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng
Mông Cổ, tiếng Nga.
.

Danh sách ủy viên Ủy ban nghiên cứu về bản hướng dẫn tiêm chủng
Họ tên
Takashi Inamatsu
○

Kenji Okada

◎

Nobuhiko Okabe
Satoshi Kamayachi
Keiko Taya
Akira Nishino
Mitsuaki Hosoya
Masago Minami
Toru Mori
Mitsuoki Yamamoto
Shunichiro Yokota
Hiroshi Watanabe

◎

Vị trí, chức vụ
Cố vấn tại Bệnh viện Lão khoa Tokyo Metropolitan
Giáo sư, Đại học Điều dưỡng Fukuoka
Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Kawasaki
Thành viên Ban điều hành Hiệp hội Y khoa Nhật Bản
Nhà nghiên cứu tổng quát tiêm chủng Trung tâm giám sát bệnh truyền
nhiễm, Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia
Giáo sư danh dự của Đại học Niigata
Giáo sư Khoa nhi Đại học Y Fukushima
Giám đốc điều hành tại Trụ sở chính của Yomiuri Shimbun Tokyo,
Giám đốc Viện nghiên cứu Yomiuri
Giám đốc danh dự của Viện nghiên cứu bệnh lao Hiệp hội phòng chống
bệnh lao
Quản trị viên của Trung tâm tiêm chủng Hiệp hội Y khoa thành phố
Kokubunji, Viện trưởng Bệnh viện nhi Yamamoto
Cố vấn Hiệp hội Y khoa Odawara
Viện trưởng Bệnh viện nhi Yokota
Giám đốc Trung tâm Y tế Người cao tuổi Đại học Teikyo

Chủ tịch 〇 Phó chủ tịch

(Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái Nhật Bản, lược kính ngữ)

Tại thời điểm tháng 3 năm 2022

Trung tâm nghiên cứu tiêm chủng
Mã bưu điện 103-0011 14-1 Nihonbashi Odenma-cho, Chuo-ku, Tokyo
Tel: (03) 6206-2113
FAX (03) 5643-8300
https://www.yoboseshu-rc.com/
(Phát hành lần thứ nhất tháng 9 năm 1994)
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