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Lao

BCG

ĐỐI TƯỢNGLỊCH TIÊMLIỀU - ĐƯỜNG
DÙNG
Cho trẻ sơ sinh
• Lịch tiêm 1 mũi
duy nhất
Tiêm càng sớm càng
tốt trong tháng đầu
tiên sau sinh khi trẻ
có cân nặng trên
2500 gram.

• Liều dùng: 0.1 ml
• Đường dùng: tiêm
trong da, mặt ngoài
phía trên cánh tay
hoặc vai trái

VNVC

CÁC PHẢN ỨNG
SAU TIÊM CHỦNG
THƯỜNG GẶP

• Tại chỗ tiêm: đau, sưng, nóng
• Toàn thân: Trẻ sốt nhẹ, quấy
khóc, bú kém, thường hết sau
một vài ngày
• Thông thường sau khi tiêm BCG,
xuất hiện một nốt nhỏ tại chỗ
tiêm và biến mất sau 30 phút.
Khoảng 2 tuần xuất hiện một vết
loét đỏ có kích thước nhỏ, sau 2
tuần vết loét tự lành và để lại sẹo
khoảng 5mm, điều này chứng tỏ
trẻ đã có miễn dịch
• Nếu trong thời gian đó xuất
hiện hạch cổ, hạch nách, hạch
dưới xương đòn trái, nốt mủ
quá to tại chỗ tiêm (đường
kính trên 1cm) cần đến cơ sở y
tế khám lại ngay.

8

2

Viêm gan B Có thể là
1 trong 3
tên sau:
Engerix B
Euvax B
Hepavax

Cho trẻ từ sơ sinh và người lớn
• Lịch tiêm thông thường 3 mũi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: 1 tháng sau mũi một
- Mũi 3: 6 tháng sau mũi một
• Lịch tiêm đặc biệt 4 mũi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: 1 tháng sau mũi một
- Mũi 3: 2 tháng sau mũi một
- Mũi 4: 12 tháng sau mũi một
Lịch tiêm này dùng khi phối hợp với
các vắc xin khác, trẻ có mẹ nhiễm
viêm gan B, người mới tiếp xúc với
nguồn bệnh, người di trú hoặc không
thể tuân thủ phác đồ thông thường

• Tại chỗ tiêm: đau,
sưng nhẹ
• Toàn thân: sốt nhẹ,
trẻ quấy khóc.
• Các triệu chứng
thường hết sau vài
giờ đến 1 – 2 ngày.

Tiêm nhắc một mũi sau 5 năm

• Liều dùng:
Engerix B
- Trẻ em 0 – 19 tuổi:
0.5 ml (tương đương 10mcg)
- Người > 19 tuổi:
1 ml (tương đương 20mcg)
Euvax
- Trẻ em 0 – 15 tuổi:
0.5 ml (tương đương 10mcg)
- Người >15 tuổi:
1 ml (tương đương 20mcg)
Hepavax
- Trẻ em 0 – 10 tuổi:
0.5 ml (tương đương 10mcg)
- Người >10 tuổi:
1 ml (tương đương 20mcg)
• Đường dùng: tiêm bắp
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Bạch hầu,
Infanrix
Hexa
Ho gà,
(6 trong 1)
Uốn ván,
Bại liệt,
Hib,
Viêm gan B

Cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên
• Lịch tiêm 4 mũi
- Mũi 1,2,3: khi trẻ 2,3,4 tháng tuổi
hoặc 2,4,6 tháng tuổi.
- Mũi 4: khi trẻ 15 - 18 tháng tuổi
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp
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Bạch
hầu,
Ho gà,
Uốn
ván,
Bại liệt,
Hib
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Bạch
hầu,
Ho gà,
Uốn
ván,
Bại liệt

Pentaxim
(5 trong 1)

Tetraxim
(4trong1)

VNVC
• Tại chỗ tiêm: sưng
đỏ, đau từ 1 – 3 ngày.
Có thể nổi cục cứng,
sau khoảng 1-3 tuần
sẽ tự khỏi
• Toàn thân: Trẻ có thể
sốt, quấy khóc, nôn,
tiêu chảy, bú kém.

Cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên
• Lịch tiêm 4 mũi
- Mũi 1,2,3: khi trẻ 2,3,4 tháng
tuổi hoặc 2,4,6 tháng tuổi.
- Mũi 4: khi trẻ 15-18 tháng tuổi
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• Tại chỗ tiêm: nốt quầng đỏ, nốt
cứng lớn hơn 2 cm. Các triệu chứng
trên thường gặp trong 48 giờ sau khi
tiêm và có thể kéo dài 48 – 72 giờ.
• Toàn thân: trẻ có thể sốt, quấy
khóc, tiêu chảy, nôn, chán ăn,
buồn ngủ, phát ban
• Các mũi tiêm sau, trẻ thường có
phản ứng sau tiêm mạnh hơn so
với những lần tiêm trước do đã
có miễn dịch trước đó như sốt
nhiều hơn, tại chỗ tiêm có thể đỏ,
sưng nhiều hơn hoặc lan ra toàn
bộ tay chân bên tiêm, thường tự
khỏi trong vòng 3-5 ngày

Cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên
• Lịch tiêm 5 mũi
- Mũi 1,2,3: khi trẻ 2,3,4 tháng
tuổi hoặc 2,4,6 tháng tuổi.
- Mũi 4: khi trẻ 15 – 18 tháng tuổi
- Mũi 5: từ 4 – 6 tuổi
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• Tại chỗ tiêm: đỏ, sưng (có thể
hơn 5cm) hoặc lan ra toàn bộ chi
bên tiêm. Xảy ra trong vòng 24 –
72 giờ sau khi tiêm vắc xin và tự
khỏi trong vòng 3-5 ngày
• Toàn thân: sốt, tiêu chảy, kém
ăn, quấy khóc
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Bạch hầu, Adacel
Ho gà,
Uốn ván

Cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và
người lớn đến 64 tuổi
• Lịch tiêm 1 mũi
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• Tại chỗ tiêm: đau, sưng, đỏ
• Toàn thân: mệt mỏi, đau đầu
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Bệnh
tiêu
chảy
do Rota
virus

Cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên
• Lịch uống 2 liều: Rotarix (Bỉ)
hai liều liên tiếp cách nhau tối
thiểu 4 tuần
- Liều đầu tiên có thể uống sớm
lúc 1.5 tháng tuổi
- Hoàn thành phác đồ trước 6
tháng tuổi
• Liều dùng 1.5 ml
• Đường dùng: đường uống
• Lịch uống 3 liều: Rotateq (Mỹ)
ba liều liên tiếp, các liều cách
nhau tối thiểu 4 tuần
- Liều đầu tiên khi trẻ được 7.5 –
12 tuần tuổi
- Hoàn thành phác đồ trước 8
tháng tuổi
• Liều dùng: 2 ml
• Đường dùng: đường uống

• Toàn thân: rối loạn tiêu hóa và
thường tự khỏi sau vài ngày.
• Nếu đi ngoài phân nước nhiều
lần, nôn nhiều, có dấu hiệumất
nước nên khám lại ngay tại cơ sở
y tế.

Có thể là
1 trong 2
tên sau:
Rotarix
Rotateq

8

Bệnh do phế Synflorix
cầu (viêm
màng não,
viêm phổi,
nhiễm khuẩn
huyết,viêm
tai giữa)

Cho trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên
• Lịch tiêm 4 mũi cho trẻ từ 2 – 6 tháng tuổi
- Mũi 1: lúc 2 tháng tuổi
- Mũi 2: 1 hoặc 2 tháng sau mũi một
- Mũi 3: 1 hoặc 2 tháng sau mũi hai
- Mũi 4: 6 tháng sau mũi ba
• Lịch tiêm 3 mũi cho trẻ từ 7 – 11 tháng tuổi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: một tháng sau mũi 1
- Mũi 3: hai tháng sau mũi 2 và phải tiêm
sau 1 tuổi
• Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất hai tháng.
• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• Tại chỗ tiêm:
sưng, đau, đỏ
• Toàn thân:
trẻ có thể sốt
trên 38°C, ăn
uống kém,
bị kích thích,
quấy khóc
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Thủy đậu

Có thể là
1 trong 3
tên sau:
Varivax
Varilrix
Varicella

Phụ nữ nên hoàn tất lịch tiêm trước khi có
thai ít nhất 3 tháng

Bệnh cúm

Có thể là
1 trong 2
tên sau:
Vaxigrip
Influvac

Cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn
• Lịch tiêm 2 mũi: cho trẻ từ 6 tháng đến 9
tuổi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: một tháng sau mũi 1
• Lịch tiêm 1 mũi: cho trẻ dưới 9 tuổi đã từng
tiêm vắc xin cúm, trẻ trên 9 tuổi và người
lớn
• Liều dùng:
- Trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi: 0.25ml
- Trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên và người lớn:
0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• Tại chỗ tiêm:

VNVC
đau, đỏ, sưng
• Toàn thân:
đau đầu, sốt,
mệt mỏi

Tiêm nhắc một mũi hàng năm sau khi tiêm phác
đồ chuẩn
Khuyến cáo tiêm chủng cho phụ nữ có thai sau 3
tháng đầu thai kỳ
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Bệnh Sởi –
Quai bị –
Rubella

MMR II

Cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn
• Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 12 tháng tuổi
trở lên đến dưới 7 tuổi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: khi trẻ 4 – 6 tuổi, cách mũi 1 ít nhất
một tháng
• Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 7 tuổi và người lớn
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất một tháng
Phụ nữ nên hoàn tất lịch tiêm trước khi có thai
ít nhất 3 tháng

• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm dưới da, nên tiêm mặt
ngoài phía trên cánh tay.

• Tại chỗ tiêm: phát
ban dạng thủy
đậu, đau, đỏ, sưng
• Toàn thân: sốt
Thận trọng: tránh
dùng chế phẩm
chứa salicylate
(thuốc aspirin hoặc
các chế phẩm bôi,
dán giảm đau)
trong ít nhất 6 tuần
sau tiêm.

• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm dưới da, nên tiêm
mặt ngoài phía trên cánh tay.

Không tiêm vắc xin này khi trẻ trên 5 tuổi
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Cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn
chưa từng mắc bệnh
• Lịch tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến
12 tuổi: tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất
3 tháng
Lịch tiêm khuyến cáo ở trẻ nhỏ dưới
4 tuổi:
- Mũi 1: lúc 12 tháng tuổi
- Mũi 2: lúc 4-6 tuổi
• Lịch tiêm cho trẻ em từ 13 tuổi trở lên
và người lớn: Tiêm 2 mũi cách nhau ít
nhất 1.5 tháng

• Tại chỗ tiêm:
đau tại nơi
tiêm trong
một thời gian
ngắn
• Toàn thân:
sốt, mề đay,
phát ban nhẹ,
buồn nôn,
nôn, tiêu
chảy
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Viêm não
Nhật Bản
B

Jevax

Cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn
• Lịch tiêm 3 mũi

- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: một đến hai tuần sau mũi 1
- Mũi 3: một năm sau mũi 1
Tiêm nhắc một mũi mỗi 3 năm
• Liều dùng:

- Trẻ dưới 3 tuổi: 0.5ml
- Trẻ trên 3 tuổi và người lớn: 1ml

• Đường dùng: tiêm dưới da, nên tiêm
mặt ngoài phía trên cánh tay.

• Tại chỗ tiêm: đau,
sưng, đỏ
• Toàn thân: mệt
mỏi, đau đầu, sốt
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Viêm gan
A

Có thể là
1 trong 2
tên sau:
Avaxim
Havax

14

15

16
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Viêm gan
A+B

Twinrix

Viêm
màng não
do não
mô cầu
A+C

Meningo
A+C

Viêm
màng não
do não
mô cầu
B+C

VAMengoc
-BC

Cho trẻ từ 12 tháng tuổi và
người lớn
• Lịch tiêm 2 mũi cách nhau ít
nhất 6 – 12 tháng
• Liều dùng:
Avaxim
- Trẻ em từ 12 tháng tuổi –
15 tuổi:
Avaxim 80UI 0.5ml
- Người từ 16 tuổi trở lên:
Avaxim 160UI 0.5ml
Havax
- Trẻ em từ 24 tháng tuổi dưới 18 tuổi: Havax 0,5ml
- Người lớn từ 18 tuổi trở lên:
Havax 1 ml
• Đường dùng: tiêm bắp
Cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở
lên và người lớn
• Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 12
tháng – 15 tuổi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiêm
- Mũi 2: sáu tháng sau mũi 1
• Lịch tiêm 3 mũi cho người từ
16 tuổi trở lên:
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: một tháng sau mũi 1
- Mũi 3: sáu tháng sau mũi 1
• Liều dùng: 1 ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• Tại chỗ tiêm: có
thể sưng quầng
đỏ từ 1-2 ngày

VNVC
• Tại chỗ tiêm:
đau, sưng, đỏ

• Toàn thân: đau
đầu, khó chịu

LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA Y TẾ:

Cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn
Cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn
• Lịch tiêm 1 mũi
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp
Tiêm nhắc một mũi mỗi 3 năm

• Tại chỗ tiêm:

Cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên
và người lớn đến 45 tuổi
• Lịch tiêm: 2 mũi cách nhau
2 tháng
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp sâu

• Tại chỗ tiêm:

sưng, đau

• Toàn thân: sốt
nhẹ

sưng đau, có
thể tạo cục
cứng, sau
khoảng 72 giờ
sẽ tự khỏi
• Toàn thân:
sốt nhẹ

Bạn cần lưu lại cơ sở tiêm chủng ít nhất 30 phút để theo dõi
và được nhân viên y tế kiểm tra trước khi ra về. Đặc biệt với
trẻ nhỏ, cần theo dõi tiếp trong 48 giờ sau tiêm.
Tổng đài CSKH và đặt hẹn

1800 6595
(miễn phí cuộc gọi)

www.vnvc.vn

MIỄN PHÍ

khám
& tư vấn

trước tiêm
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Ung thư
cổ tử
cung,
u nhú do
HPV

Uốn ván

Có thể
là 1
trong 2
tên sau:

Cho trẻ gái từ 9 tuổi đến 26 tuổi
• Lịch tiêm 3 mũi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: 1-2 tháng sau mũi 1
- Mũi 3: 6 tháng sau mũi 1

• Tại chỗ
tiêm: có thể
ban đỏ, sưng,
đau, ngứa

Cervarix

Khi cần điều chỉnh lịch tiêm thì mũi 2 phải
cách mũi 1 ít nhất một tháng và mũi 3 phải
cách mũi 2 ít nhất ba tháng.

Gardasil

• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm bắp

VAT

Cho trẻ em và người lớn
• Lịch tiêm cơ bản 3 mũi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: 1 tháng sau mũi một
- Mũi 3: 6 – 12 tháng sau mũi một
Tiêm nhắc mỗi 5 – 10 năm

• Tại chỗ tiêm:
đau, quầng đỏ,
nốt cứng hay
sưng xuất hiện
trong vòng
48 giờ sau khi
tiêm và kéo dài
trong 1-2 ngày
• Toàn thân:
sốt, khó chịu
thoáng qua.

Lưu ý khi đã phơi nhiễm bệnh uốn ván:
tiêm huyết thanh kháng uốn ván và tiếp
tục tiêm chủng đủ phác đồ

Thương
hàn

Typhim
VI

Cho trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn
• Lịch tiêm 1 mũi
• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm bắp hoặc dưới da
Tiêm nhắc: mỗi 3 năm nếu có nguy cơ
nhiễm bệnh
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Bệnh
dại

Verorab

VNVC

• Lịch tiêm 5 mũi ở phụ nữ tuổi sinh đẻ
(từ 15 – 44 tuổi)
- Ba mũi cơ bản
- Mũi 4: một năm sau mũi 3
- Mũi 5: một năm sau mũi 4
• Lịch tiêm ở phụ nữ mang thai chưa
từng tiêm vắc xin:
- Mũi 1: tiêm sớm khi phát hiện có thai
- thường tiêm vào 3 tháng giữa thai kỳ
- Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất một tháng,
yêu cầu trước ngày dự sinh ít nhất một
tháng
• Lịch tiêm ở phụ nữ mang thai đã từng
tiêm vắc xin:
- Tiêm một mũi (nếu mũi cuối < 5 năm)
- Tiêm hai mũi (nếu mũi cuối > 5 năm)
• Liều dùng: 0.5 mL
• Đường dùng: tiêm bắp sâu
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• Tại chỗ tiêm:
đau, sưng,
quầng đỏ

Cho trẻ em trên 2 tháng tuổi
và người lớn
• Lịch tiêm dự phòng 5 mũi
- Vào các ngày 0-7-28 và 1
năm sau
- Tiêm nhắc 1 mũi mỗi 5 năm
• Lịch tiêm khi xác định có phơi
nhiễm
- Người chưa tiêm dự phòng: 5
mũi vào các ngày 0-3-7-14-28
- Người đã tiêm dự phòng: 2
mũi vào các ngày 0-3
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• Tại chỗ tiêm: đau, quầng đỏ,
sưng, ngứa và nốt cứng
• Toàn thân: sốt, đau đầu,
chóng mặt, mệt mỏi.
Lưu ý: Khi có phơi nhiễm
(bị súc vật liếm, cào, cắn, …)
phải sơ cứu và rửa sạch vết
thương với thật nhiều nước
và xà phòng. Sau đó rửa
lại thật kỹ bằng nước sạch.
Tiếp tục rửa vết thương
bằng cồn IOD. Đưa bệnh
nhân tới trung tâm tiêm
chủng. Tùy vào mức độ của
tiếp xúc mà cán bộ tiêm
ngừa có thể chỉ định tiêm
thêm globulin miễn dịch.
Nên tiêm thêm vắc xin uốn
ván ở tất cả các trường hợp
có phơi nhiễm.

Phòng bệnh
Lao
Viêm gan B

Tháng tuổi
0

1

2

4

5

6

7

8

9

12

15

18

2

4

5

6

7

8

9

Nhóm tuổi theo năm
10

12

14

15

16

18

19-26

27-45

46-64

≥ 65

1
24h

2

24h

2

3
3

Bạch hầu – Ho gà –
Uốn ván

1

Bại liệt

1

Viêm họng, viêm phổi,
viêm màng não do HiB

1

Tiêu chảy do
vi rút Rota (uống)

1

Viêm màng não, viêm
phổi, nhiễm khuẩn
huyết, viêm tai do phế
cầu (PCV10)

3

Năm tuổi

1

3 mũi (nếu chưa tiêm chủng)

4
2

3
2*

2

3
2*

2

3*

3
2*

2

3*

3*

3

(Nếu tiêm chủng muộn)

2

(Nếu tiêm chủng muộn)

Viêm màng não
do não mô cầu AC

Cúm

1

5
1 mũi
(nếu chưa
tiêm chủng)

VNVC
3
1

Phế cầu (PPSV23)

1

4

1 mũi

4

1

Viêm màng não
do não mô cầu BC

5

4

3*
2

4

2

2

2 mũi
(nếu chưa tiêm chủng)

2 mũi, mỗi mũi cách nhau 3 – 5 năm
1 mũi, tiêm nhắc mỗi 3 năm

2 mũi (nếu chưa tiêm chủng)

2

Tiêm mỗi năm

Viêm não Nhật Bản B

1+2

Sởi – Quai bị – Rubella

1

2

2 mũi cách nhau 1 tháng (nếu chưa tiêm chủng). Phụ nữ nên tiêm trước khi mang thai ít nhất 3 tháng

Thủy đậu (trái rạ)

1

2

2 mũi cách nhau 1 - 3 tháng (nếu chưa tiêm chủng). Phụ nữ nên tiêm trước khi mang thai ít nhất 3 tháng

3

Tiêm đủ 3 mũi (nếu chưa tiêm chủng). Tiêm nhắc mỗi 3 năm

Zona thần kinh
Viêm gan A
Viêm gan A+B
Uốn ván
Ung thư cổ tử cung,
u nhú do HPV
Thương hàn
Dại

1 mũi, người ≥ 50 tuổi
1

2

1

2

2 mũi (nếu chưa tiêm chủng)
2 mũi (nếu chưa tiêm chủng)
3 mũi (nếu chưa tiêm chủng)
3 mũi, tiêm nhắc mỗi 5 năm. Riêng phụ nữ mang thai nên tiêm ít nhất 2 mũi để ngừa uốn ván sơ sinh
3
mũi
1 mũi, tiêm nhắc mỗi 3 năm

Tiêm dự phòng 5 mũi, tiêm nhắc mỗi 5 năm. Tiêm bắt buộc khi bị phơi nhiễm (5 mũi nếu chưa từng tiêm dự phòng, 2 mũi nếu đã từng tiêm dự phòng)

HỎI - ĐÁP
1. SỔ TIÊM CHỦNG CỦA CON TÔI BỊ
MẤT VÀ TÔI KHÔNG NHỚ BÉ ĐÃ TIÊM
NHỮNG MŨI GÌ, BÂY GIỜ CON TÔI PHẢI
THỰC HIỆN LẠI VIỆC TIÊM CHỦNG NHƯ
THẾ NÀO?
Trả lời: Việc tiêm chủng nên được tiếp tục
càng sớm càng tốt và không bao giờ là
quá trễ. Con bạn vẫn nên tuân thủ theo
lịch tiêm phù hợp với độ tuổi hiện tại của
bé (xem thêm trang 17, 18). Trường hợp
các mũi tiêm tiếp theo nếu có trùng lặp
với lịch sử tiêm chủng trước đây cũng
không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.
2. NẾU CON TÔI ĐANG HO VÀ SỔ MŨI,
CÓ THỂ TIÊM NGỪA ĐƯỢC KHÔNG?
Trả lời: Ho và sổ mũi là triệu chứng khá
thường gặp ở trẻ nhỏ, đây không phải là
triệu chứng chống chỉ định của việc tiêm
chủng, trẻ vẫn có thể nhận được mũi tiêm.
Tuy nhiên con bạn vẫn cần được bác sĩ
khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm.
3. CON TÔI BỎ LỠ CÁC MŨI TIÊM TRONG
LỊCH TIÊM CHỦNG, LIỆU BÉ CÓ THỂ
TIÊM TIẾP ĐƯỢC HAY KHÔNG? VẮC
XIN KHI ĐÓ CÒN HIỆU QUẢ KHÔNG?
Trả lời: Việc tuân thủ đúng lịch tiêm
chủng sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt
nhất cho trẻ. Tuy nhiên bạn cũng đừng
quá lo lắng nếu con bạn bỏ lỡ các mũi
tiêm vì phần lớn vắc xin có thể được tiêm
vào bất kỳ thời gian nào trong đời. Bác
sĩ khám sàng lọc sẽ tư vấn trường hợp

NHỮNG CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP

cụ thể của con bạn và chỉ định mũi tiêm
thích hợp.
4. CÙNG MỘT LÚC CON TÔI CÓ THỂ
TIÊM ĐƯỢC BAO NHIÊU LOẠI VẮC XIN?
Trả lời: Con bạn hoàn toàn có thể tiêm
nhiều loại vắc xin cùng một lúc.
Hệ thống miễn dịch của con người có thể
dễ dàng xử lý nhiều hơn một loại vắc xin
cùng lúc một cách an toàn và hiệu quả.
Thực tế hiện nay có nhiều loại vắc xin
phối hợp (6 trong 1, 5 trong 1) được tiêm
chủng cho trẻ, không những giúp trẻ đỡ
đau vì tiêm nhiều lần, mà còn giúp trẻ
phòng được nhiều bệnh cùng lúc.
Tùy vào lứa tuổi, tình trạng sức khỏe của
bé, bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm sẽ
thông báo cho bạn biết loại vắc xin nào
mà con bạn cần mỗi lần khám.

6. CON TÔI 24 THÁNG ĐÃ TIÊM ĐỦ MŨI
THEO CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG
MỞ RỘNG, VẬY BÉ CẦN TIÊM THÊM
CÁC LOẠI VẮC XIN NÀO KHÔNG?
Trả lời: Các vắc xin trong chương trình
tiêm chủng mở rộng đã phòng được một
số bệnh cơ bản và hay gặp. Tuy nhiên vào
thời điểm này bé có thể tiêm thêm một số
mũi vắc xin để phòng thêm các bệnh khác
như: vắc xin phòng viêm màng não mô
cầu BC, AC; vắc xin phòng thủy đậu; vắc
xin phòng viêm gan A; vắc xin phòng sởi
– quai bị – rubella; vắc xin phòng thương
hàn; vắc xin phòng cúm.

VNVC

5. BÉ TIÊM VẮC XIN PHÒNG VIÊM
MÀNG NÃO MÔ CẦU BC THÌ CÓ CẦN
TIÊM VẮC XIN PHÒNG VIÊM MÀNG
NÃO MÔ CẦU AC NỮA KHÔNG?
Trả lời: Vắc xin phòng viêm màng não mô
cầu BC và AC là 2 loại vắc xin phòng 2 tuýp
khác nhau; cùng chung tuýp C, khác nhau
tuýp B và tuýp A. Và bạn nên tiêm đầy đủ
cả 2 loại vắc xin cho bé để bé có miễn dịch
phòng bệnh. Vắc xin phòng viêm màng
não mô cầu BC được chỉ định tiêm khi
trẻ tròn 6 tháng tuổi bao gồm 2 mũi tiêm
cách nhau ít nhất 2 tháng. Vắc xin viêm
màng não AC được chỉ đinh tiêm khi trẻ
tròn 2 tuổi và nhắc lại 1 mũi sau 3 năm.

7. CON TÔI CHƯA TIÊM ĐỦ VẮC XIN
CHO BÉ DƯỚI 24 THÁNG, NHƯNG NAY
BÉ ĐÃ 4 TUỔI CÒN TIÊM ĐƯỢC KHÔNG
VÀ BÉ CẦN TIÊM NHỮNG MŨI GÌ?
Trả lời: Về nguyên tắc, tiêm chủng có thể
áp dụng trọn đời. Nếu trẻ đã 4 tuổi mà
chưa tiêm đủ lịch tiêm dưới 24 tháng thì
có thể tiêm các mũi sau: Bạch hầu – ho gà
– uốn ván (Adacel) hoặc Bạch hầu – ho gà
– uốn ván – bại liệt (Tetraxim), Viêm gan B,
Viêm gan A, Sởi – quai bị – rubella, Cúm,
Thương hàn, Viêm màng não AC và viêm
não Nhật Bản, thủy đậu. Bố mẹ lưu ý khi
đi tiêm chủng cho bé nên mang sổ tiêm
chủng để bác sĩ có thể tư vấn tốt nhất.
8. TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG CÓ BÁC
SĨ KHÁM VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE
TRƯỚC KHI TIÊM KHÔNG? TÔI CÓ
PHẢI TRẢ CHI PHÍ CHO PHẦN KHÁM
NÀY KHÔNG?
Trả lời: Tại Trung tâm tiêm chủng VNVC
chúng tôi luôn cẩn trọng trong việc khám
sàng lọc và kiểm tra sức khỏe trước khi

tiêm. Thông tin sức khỏe cá nhân sẽ được
lưu giữ đầy đủ qua mỗi lần khám. Sau khi
tiêm, người được tiêm phải lưu lại 30 phút
để theo dõi và kiểm tra lại sức khỏe trước
khi ra về. Nhân viên y tế sẽ tư vấn cho bạn
cách chăm sóc trẻ sau tiêm chủng để bạn
an tâm khi theo dõi và chăm sóc con tại
nhà. Phần khám sàng lọc sẽ được miễn
phí cho khách tiêm.
9. QUYỀN LỢI KHI ĐĂNG KÝ TIÊM
TRỌN GÓI?
Trả lời: Khi đăng ký tiêm trọn gói vắc
xin, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi
sau: Miễn phí khám sàng lọc. Được đảm
bảo có đầy đủ các liều vắc xin đã cam
kết trong gói ngay cả khi tình trạng khan
hiếm vắc xin xảy ra. Được theo dõi và
nhắc lịch trước ngày hẹn tiêm từ 1-2 ngày.
Đăng ký trọn gói giúp bạn có cơ hội tiêm
đầy đủ cho con những mũi tiêm cơ bản có
chất lượng tốt như Pentaxim (5 trong 1),
Engerix B…
10. TÔI RẤT HAY QUÊN LỊCH TIÊM CHO
CON, TÔI MUỐN BIẾT TRUNG TÂM
TIÊM CHỦNG VNVC CÓ DỊCH VỤ NHẮC
LỊCH TIÊM KHÔNG?
Trả lời: Bố mẹ thường rất bận rộn nên có
thể quên lịch tiêm của con khi đến hẹn.
Hiểu được điều này nên Trung tâm tiêm
chủng VNVC đã xây dựng phần mềm nhắc
lịch hẹn cho quý khách khi đăng ký trọn gói
tiêm. Ngoài việc hẹn trên sổ tiêm chủng
chúng tôi sẽ nhắc lịch tiêm chủng qua tin
nhắn trên điện thoại trước 1-2 ngày. Ngoài
ra Quý khách có thể tra cứu lịch sử tiêm
chủng tại Trung tâm trên trang web www.
vnvc.vn thông qua mã code khách hàng đã
được cung cấp khi tiêm.

Vui lòng truy cập website https://vnvc.vn/faq-khach-hang/ để xem thêm thông tin chi tiết hoặc liên lạc trực tiếp với bộ phận
CSKH của chúng tôi qua số Hotline 1800 6595 (miễn phí cuộc gọi)

