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SỔ TIÊM CHỦNG
THÔNG TIN CHUNG:
1. Họ tên bé (viết in hoa): .......................................................................................................................................................
2. Giới tính: Nam
HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN VNVC
VNVC IMMUNIZATION CLINICS FOR CHILDREN AND ADULTS

Nữ

Ngày sinh: ................../.................../..........................

3. Họ tên bố/mẹ: ................................................................................................................................................................................
4. Số điện thoại liên hệ: .............................................................................................................................................................

THÔNG TIN Y TẾ:
Tiêm vắc xin đã khẳng định vai trò không thể thay thế trong công tác phòng bệnh trên toàn
thế giới. Vắc xin là chế phẩm sinh học, vì thế bên cạnh tác dụng chính, nó cũng có những tác
dụng không mong muốn khác. Việc tìm hiểu kiến thức liên quan đến vắc xin và tiêm chủng là
hết sức cần thiết, người cần tiêm chủng hoặc cha mẹ của trẻ cần được tiêm chủng nên dành
thời gian để đọc, hiểu các thông tin cần thiết này nhằm hiểu được giá trị to lớn của vắc xin và
tiêm chủng cũng như biết cách xử trí kịp thời những phản ứng do tiêm vắc xin có thể xảy ra.

1. Nơi sinh: ...............................................................................................................................................................................................
2. Tuổi thai khi sinh: ......................................................................................................................................................................
3. Đẻ thường

		

Hình thức khác

4. Cân nặng:...................................kg

Chiều cao:............................cm

5. Các bất thường khác (nếu có): ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG TẠI
TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG VNVC
➢ Bước 1: Đăng ký thông tin khách hàng tại quầy lễ tân.
• Khách hàng mua Gói vắc xin: vui lòng thông báo với nhân
viên lễ tân để được ưu tiên phục vụ
• Khách hàng chưa có thông tin tại VNVC: lấy số thứ tự
hoặc theo hướng dẫn tới quầy đăng ký thông tin để lập hồ
sơ tiêm chủng, mã số khách hàng
• Khách hàng đã có thông tin tiêm chủng tại VNVC: lấy
số thứ tự hoặc theo hướng dẫn để tới quầy đăng ký khám
trước tiêm
➢ Bước 2: Khám sàng lọc tại phòng khám theo thứ tự trên
màn hình hiển thị.
➢ Bước 3: Bác sỹ khám, tư vấn và chỉ định tiêm vắc xin.
➢ Bước 4: Khách hàng nộp tiền tại quầy thu ngân
(đối với khách hàng chưa nộp tiền).
➢ Bước 5: Tiêm vắc xin tại phòng tiêm theo thứ tự trên màn
hình hiển thị.
➢ Bước 6: Theo dõi sau tiêm 30 phút.
➢ Bước 7: Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe trước khi về.
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VÌ SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN
HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG VNVC
Tiêm chủng là một việc CẦN THIẾT, đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm bạn nên làm để
bảo vệ cho con bạn, cho chính bạn và những người xung quanh bạn trước những
bệnh dịch nguy hiểm.

VÌ CHÚNG TÔI QUAN TÂM TỚI:
➢ Trẻ em
➢ Người lớn: Phụ nữ chuẩn bị mang thai và mang thai, người mắc bệnh mãn tính,
người có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm...

VÀ CHÚNG TÔI CÓ:
➢ Danh mục vắc xin đa dạng, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
➢ Hệ thống dây chuyền lạnh quy mô nhất Việt Nam, đạt chuẩn GSP giúp bảo quản

vắc xin đúng theo tiêu chuẩn quy định
➢ Hệ thống phòng khám, phòng tiêm và các không gian chức năng rộng rãi, hiện
đại, thoáng mát
➢ Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, nhân viên y tế có chuyên môn cao, tận tâm phục vụ
➢ Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp:
• 100% khách hàng được khám miễn phí với bác sĩ
• Miễn phí nhắc lịch tiêm, tra cứu lịch sử tiêm chủng trên website
• Tổng đài tư vấn miễn phí về vắc xin và các vấn đề tiêm chủng
• Đáp ứng nhu cầu có đủ vắc xin theo phác đồ, bình ổn giá bằng dịch vụ
Gói vắc xin và mua đặt giữ vắc xin theo yêu cầu.

CHÚNG TÔI LUÔN MONG MUỐN:
➢ Phục vụ Khách hàng với dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao và
giá thành hợp lý cho khách hàng.

➢ Cảm nhận được sự an tâm và hài lòng của Quý khách khi đến với Trung tâm tiêm
chủng VNVC.
➢ Mang lại niềm tin của Quý khách và lan tỏa trong cộng đồng.

HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG VNVC
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HƯỚNG DẪN

Người theo dõi phản ứng sau tiêm cho trẻ em phải
là người lớn có kiến thức đầy đủ để có thể phát hiện
sớm và xử trí kịp thời khi có tình huống khẩn cấp.
Các tiêu chí cần theo dõi bao gồm:
N
 hiệt độ cơ thể đo bằng nhiệt kế: hãy đảm bảo
rằng nhiệt kế hoạt động tốt và đảm bảo chất
lượng. Nếu nghi ngờ kết quả không chính xác hãy
thử bằng công cụ đo nhiệt độ khác hoặc đối chiếu
với nhiệt độ đo được của những người xung quanh
N
 hịp thở:
v Đối với người lớn: khó thở, thở nhanh trên 25
lần/phút
v Đối với trẻ em, xác định thở nhanh qua tần số
thở tính theo lứa tuổi:
l Dưới 2 tháng: > 60 lần/phút
l Từ 2 đến 12 tháng: > 50 lần/phút
l Từ 1 đến 5 tuổi: > 40 lần/phút
C
 ác hoạt động: ăn, chơi, ngủ, tiểu tiện, đại tiện...
D
 a toàn thân và da tại vùng tiêm: tím tái, sưng,
mẩn đỏ, phát ban, mẩn ngứa...

TRƯỚC VÀ SAU
TIÊM CHỦNG
Theo hướng dẫn của Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019
và quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018

TRƯỚC TIÊM CHỦNG
VỚI TRẺ NHỎ:
Bố mẹ cần theo dõi tình trạng sức khỏe của bé

để thông báo cho bác sỹ trong quá trình khám
sàng lọc trước khi tiêm.
Nếu trẻ chưa đạt tiêu chuẩn về cân nặng (nhỏ
hơn hoặc bằng 2 kg) hoặc có một trong các
biểu hiện bệnh lý thì phải tạm hoãn lịch tiêm cho
đến khi trẻ đủ cân nặng, hết sốt hoặc khỏi bệnh.
Nếu trẻ đã từng có các phản ứng nặng sau tiêm
ở các lần tiêm trước, cha mẹ hoặc người đưa bé
đi tiêm phải thông báo đầy đủ thông tin với bác
sĩ khám sàng lọc trước tiêm. Trường hợp cần/
muốn tiếp tục tiêm vắc xin thì phải được khám,
tiêm dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ, cần
được theo dõi đặc biệt sau khi tiêm tại cơ sở y
tế và tại nhà
Khi đưa trẻ đi tiêm chủng, bố mẹ (người chăm
sóc) cần mang đầy đủ sổ/phiếu tiêm chủng và
thông báo đầy đủ tình trạng sức khỏe, các loại
thuốc đang sử dụng để bác sĩ theo dõi và phối
hợp cùng bố mẹ đưa ra lịch tiêm chủng hợp lý,
tránh bỏ sót hay nhầm lẫn.
Tại cơ sở tiêm chủng, bác sĩ sẽ tiến hành khám
sàng lọc cho trẻ và đánh giá toàn diện thể trạng
của trẻ. Căn cứ vào kết quả khám và lịch sử
tiêm chủng, bác sĩ sẽ phối hợp cùng bố mẹ lựa
chọn mũi tiêm tiếp theo.
B
 ố mẹ nên tuân thủ lịch tiêm chủng theo lứa tuổi
đã được Bộ Y tế và các chuyên gia khuyến cáo.
Việc tiêm chủng đúng thời điểm sẽ giúp tạo miễn
dịch hiệu quả cho trẻ, tránh trường hợp mắc
bệnh có thể xảy ra nếu chưa kịp tiêm chủng.
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VỚI NGƯỜI LỚN:
Người lớn đi tiêm chủng cũng cần thông báo cho
bác sĩ các vấn đề sức khỏe của mìnhbao gồm tiền
sử bệnh tật, tiền sử dị ứng, các loại thuốc - liệu
pháp điều trị đang dùng, loại vắc xin đã tiêm gần
đây (trong vòng 4 tuần) và phản ứng của cơ thể ở
những lần tiêm chủng trước.

SAU TIÊM CHỦNG
1. Người được tiêm, uống vắc xin cần được theo dõi
tối thiểu 30 phút tại cơ sở tiêm chủng. Nếu phát hiện
các biểu hiện bất thường, nôn trớ, thở nhanh hay ngắt
quãng, thở khò khè, da mẩn đỏ, sốt... cần báo ngay
cho nhân viên y tế ở gần nhất.
* Trẻ em cần tiếp tục được theo dõi tình trạng sức
khoẻ tại nhà ít nhất 48 giờ tiếp theo sau khi tiêm ( 2
ngày sau khi tiêm), đặc biệt theo dõi vào ban đêm.

2. Chăm sóc trẻ sau tiêm chủng
C
 ho trẻ mặc quần áo thoáng mát
D
 uy trì chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cho trẻ bú
mẹ nhiều hơn và uống thêm các loại nước (với trẻ
trên 6 tháng tuổi). Không cho trẻ ăn, bú khi nằm,
bế trẻ ở tư thế cao đầu và quan sát từ 15-30 phút
sau khi ăn, uống
C
 ó thể dùng thuốc hạ sốt thông thường khi trẻ sốt >
o
38.5 C, quấy khóc (paracetamol hoặc ibuprofen với
liều phù hợp cân nặng và đúng thời gian quy định).
N
 ếu tại vết tiêm sưng, đỏ, có thể chườm lạnh để
giúp giảm đau và giảm sưng.
K
 hi bế trẻ tránh chạm vào vết tiêm, không xoa dầu,
chườm nóng, đắp chanh, đắp khoai tây hay bôi
đắp bất cứ thứ gì lên vết tiêm vì có thể gây nhiễm
trùng vết tiêm.
Không dùng aspirin, không dùng thêm các thuốc
ho và hạ sốt khác nếu không có chỉ định của bác sĩ.
3. Những phản ứng sau tiêm thường gặp:
o
S
 ốt nhẹ (38 - 38.5 C)
Q
 uấy khóc và ăn uống kém hơn bình thường (ở trẻ em)
V
 ết tiêm đỏ, sưng nhẹ. Sau khi tiêm phòng lao
(riêng vắc xin phòng bệnh lao, sau khi tiêm có thể
sưng tạo thành cục tại vùng tiêm)
P
 hát ban nhẹ (sau khi tiêm phòng sởi)
Những triệu chứng trên là bình thường và sẽ tự hết
sau 1 - 2 ngày.

➢ NHỮNG BIỂU HIỆN NGUY HIỂM:

Nếu có những biểu hiện sau đây cần đưa
ngay trẻ/người tiêm chủng đến ngay bệnh
viện gần nhất:
o
Sốt trên 39 C
Co giật hay mệt lả, lừ đừ, không có
phản ứng khi được gọi
Tím tái, khó thở, thở rít, rút lõm
lồng ngực khi thở
Trẻ quấy khóc dữ dội, khóc thét kéo dài
Trẻ ăn/bú kém cùng các phản ứng
thường gặp: sốt nhẹ, quấy khóc,
phát ban,... kéo dài trên 1 ngày
l
l

l

l
l

➢ Nếu trẻ có biểu hiện: mệt lả, cơ tay chân
mềm nhão so với bình thường, da tái xanh
hay tím tái, phản ứng chậm hoặc không
phản ứng khi gọi. Trong trường hợp này cần
lay gọi trẻ, kích thích bằng cách vuốt lưng
dọc 2 bên cột sống hoặc kích thích vào lòng
bàn chân của trẻ và tìm cách nhanh nhất
đưa trẻ đến bệnh viện để được cấp cứu
➢ Cần chủ động hỏi ý kiến của nhân viên

y tế tại Trung tâm tiêm chủng hoặc chuyên
gia về tiêm chủng nếu người được tiêm
hoặc người chăm sóc trẻ chưa rõ các thông
tin. Nên tìm hiểu trước về các bệnh viện gần
nhất có khả năng cấp cứu và xử trí phản ứng
sau tiêm.

➢

Những phản ứng nặng sau tiêm chủng
thường rất hiếm gặp và không gây nguy
hiểm nếu được phát hiện và xử trí kịp thời.
An toàn tiêm chủng không đơn thuần là chất
lượng vắc xin, sự tuân thủ quy trình của
nhân viên y tế mà còn bao gồm cả sự theo
dõi, chăm sóc của gia đình sau khi tiêm
chủng cho trẻ/người đi tiêm.
HOTLINE VNVC:

028 7300 6595

SỐ ĐIỆN THOẠI CẤP CỨU:

115
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KHÁM SÀNG LỌC
trước tiêm chủng

NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. TẠI SAO CẦN KHÁM SÀNG LỌC
TRƯỚC KHI TIÊM CHỦNG?
Khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vắc
xin là việc rất cần thiết nhằm phát hiện
những bất thường cần lưu ý để chỉ định
tiêm, tạm hoãn hay không được tiêm một
loại vắc xin nào đó đối với người được
tiêm chủng.
Vì vậy, người đi tiêm chủng và bác sĩ
cần trao đổi thông tin đầy đủ để bảo đảm
việc tiêm chủng là đúng thời điểm, hiệu
quả và an toàn.
Kết quả khám sàng lọc trước tiêm
chủng được căn cứ trên những thông tin
mà người đi tiêm chủng cung cấp cho bác
sĩ và những dấu hiệu bác sĩ phát hiện sau
khi thăm khám.
Nếu nguời được tiêm là trẻ em thì cần
được cung cấp thông tin từ cha, mẹ hoặc
người giám hộ hợp pháp.

2. NHỮNG THÔNG TIN CẦN
THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ LÀ GÌ?
Với trẻ em, bố mẹ hoặc người giám sát
trẻ cần thông báo cho bác sĩ các vấn đề
về sức khỏe và lịch sử tiêm chủng như:
Trẻ đã đủ cân nặng 2 kg chưa? ( đối
với trẻ sơ sinh)
T rẻ có bú (ăn), uống, ngủ, chơi bình thường
trong những ngày gần đây hay không?
Trẻ có đang sốt hay mắc bệnh gì
không?; Trẻ có bệnh lý bẩm sinh hoặc
mắc phải bệnh nào khiến trẻ phải nhập
viện điều trị từ khi sinh đến nay không?
Trẻ có đang dùng thuốc hoặc sử dụng
phương pháp điều trị nào trong 3 tháng
qua không?
Trẻ có tiêm chủng vắc xin nào trong
vòng 4 tuần gần đây không?
Trẻ có tiền sử dị ứng với thuốc hay thức
ăn nào không?
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T rẻ có tiền sử dị ứng với vắc xin hoặc
có phản ứng nặng ở các lần tiêm trước
hay không?
Với người lớn cũng cần thông báo cho
bác sĩ các vấn đề:
Tình trạng sức khỏe hiện tại, các bệnh
đã và đang mắc
Những loại thuốc - liệu pháp điều trị đã
và đang dùng trong vòng 03 tháng gần
đây; các loại vắc xin đã tiêm trong vòng
4 tuần gần đây
Tiền sử dị ứng, phản ứng của cơ thể với
các loại thức ăn, thuốc, vắc xin.
Với phụ nữ, ngoài các thông tin cơ bản
như trên, cần thông báo cho bác sĩ biết
mình đang có thai hay không, hoặc thời
gian dự định có thai.

BÁC SĨ SẼ KHÁM
NHƯ THẾ NÀO?
Việc khám sàng lọc trước tiêm
chủng được thực hiện theo đúng
quy định nghiêm ngặt của Bộ Y Tế
(Quyết định số 2470/QĐ-BYT ban hành ngày
14/6/2019),

tập trung vào việc đánh
giá tình trạng sức khỏe chung của
cơ thể bao gồm:
Đo thân nhiệt
Đánh giá tri giác
Quan sát nhịp thở, nghe phổi
Nghe tim
Phát hiện các bất thường khác
9

NHỮNG PHẢN ỨNG
THƯỜNG GẶP KHI TIÊM VẮC XIN
Vắc xin là chế phẩm sinh học nên khi sử
dụng (tiêm, uống) có thể xảy ra các phản
ứng phụ với cơ thể. Phản ứng nhẹ hay nặng
tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: đáp ứng
miễn dịch của cơ thể, thành tố của vắc xin,
quy trình vận chuyển, nhiệt độ bảo quản,
cách tiêm, chăm sóc sau tiêm (tại cơ sở y tế

STT

1

LOẠI
BỆNH

TÊN VẮC XIN
PHÒNG BỆNH

Lao

BCG

và tại nhà)... Thông thường hay gặp là các
phản ứng nhẹ, không kéo dài và không
cần điều trị đặc biệt. Các phản ứng nặng rất
hiếm gặp nhưng có thể xảy ra như sốc phản
vệ, nhiễm độc, sốt cao co giật. Lúc này, bệnh
nhân cần được xử trí tại chỗ đúng cách và
đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

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
2000 gram.

• Liều dùng: 0,1ml
(tương đương 0,05
mg BCG)
• Đường dùng: tiêm
trong da, mặt ngoài
phía trên cánh tay
hoặc vai trái

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
• Nếu 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.

“Tiêm chủng là trọn đời
Tiêm chủng không bao giờ là muộn.”
GS. TS Nguyễn Trần Hiển
Phó Chủ tịch thường trực Hội Y học dự phòng Việt Nam
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Viêm gan B Có thể là
1 trong 2
tên sau:
Engerix B
Euvax B

3

4

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 nhanh 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 trong các vắc xin
phối hợp có thành phần vắc xin viêm
gan B, trẻ có mẹ nhiễm virus viêm
gan B, người mới tiếp xúc với nguồn
bệnh, người di trú hoặc không thể
tuân thủ phác đồ thông thường
• Liều dùng:
Engerix B
- Trẻ em 0 – 19 tuổi: 10 mcg/0,5 ml
- Người từ 20 tuổi: 20 mcg/1 ml
Euvax
- Trẻ em 0 – 15 tuổi:10 mcg/0,5 ml
- Người từ 16 tuổi: 20 mcg/ 1 ml

• 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.

Bạch hầu,
Ho gà,
Uốn ván,
Bại liệt,
Hib,
Viêm gan B

Có thể là
1 trong 2
tên sau:
Infanrix
Hexa
Hexaxim
(6 trong 1)

Cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 24
tháng tuổi
• 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 16 - 18 tháng tuổi
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• 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.

Bạch hầu,
Ho gà,
Uốn ván,
Bại liệt,
Hib

Pentaxim

Cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến
24 tháng
• 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 16-18 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

(5 trong 1)

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
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Bạch hầu,
Ho gà,
Uốn ván,
Bại liệt

Tetraxim
(4trong1)

Cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 13 tuổi
Nếu trẻ từ 2 tháng đến 2 tuổi:
• 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 16 – 18 tháng tuổi
- Mũi 5: từ 4 – 6 tuổi
Nếu trẻ từ 2 tuổi đến 7 tuổi mà chưa được tiêm đủ
4 mũi cơ bản bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt:
• Lịch tiêm 3 liều
- Mũi 1: lần đầu tiên
- Mũi 2: một tháng sau mũi 1
- Mũi 3: sáu tháng sau mũi 2
• 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,
Ho gà,
Uốn ván

Có thể là
1 trong 2
tên sau:
Adacel

Cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn đã tiêm
lịch cơ bản bạch hầu – ho gà – uốn ván:
• Lịch tiêm 1 mũi
• Tiêm nhắc 1 mũi mỗi 10 năm
Cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn chưa tiêm
đủ lịch cơ bản bạch hầu – ho gà – uốn ván:
Lịch tiêm 3 mũi:
• Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
• Mũi 2: Một tháng sau mũi 1
• Mũi 3: Sáu tháng sau mũi 2
Tiêm nhắc một mũi mỗi 10 năm
Liều dùng: 0.5ml
Đường dùng: tiêm bắp
Adacel: không tiêm cho người trên 64 tuổi
Boostrix: có thể tiêm cho phụ nữ đang mang
thai vào 3 tháng cuối thai kì

• Tại chỗ tiêm: đau,

Cho trẻ từ 7 tuổi trở lên và người lớn đã
tiêm lịch cơ bản bạch hầu – uốn ván:
• Lịch tiêm 1 mũi
• Tiêm nhắc 1 mũi mỗi 10 năm
Cho trẻ từ 7 tuổi trở lên và người lớn chưa
tiêm lịch cơ bản bạch hầu – uốn ván:
Lịch tiêm 3 mũi:
• Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
• Mũi 2: Một tháng sau mũi 1
• Mũi 3: Sáu tháng sau mũi 2
Tiêm nhắc một mũi mỗi 10 năm
Liều dùng: 0.5ml
Đường dùng: Tiêm bắp sâu

•Tại chỗ tiêm: đau,
quầng đỏ, sưng nhẹ
• Sốt nhẹ 38oC - 39oC,
đau cơ cánh tay,
đau đầu
Các triệu chứng nhẹ
và thường tự khỏi
sau vài ngày

Boostrix
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Bạch
hầu,
Uốn ván

Td

sưng, đỏ

• Toàn thân: sốt, mệt

mỏi, đau đầu, rối
loạn tiêu hoá
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Viêm màng
QuimiHib
não, viêm
phổi và các
bệnh khác do
Haemophilus
influenzae
type b (Hib)

Bệnh
tiêu chảy
do Rota
virus

Có thể là
1 trong 3
tên sau:
Rotarix
Rotateq
Rotavin M1

10

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

Có thể là 1
trong 2 tên
sau:
Synflorix
Prevenar13

- Trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi:
• Mũi 1: lúc 2 tháng tuổi
• Mũi 2: 2 tháng sau mũi một
• Mũi 3: 2 tháng sau mũi hai
• Một mũi tiêm nhắc khi trẻ 16 – 18 tháng
tuổi, cách mũi ba tối thiểu 6 tháng
- Khi trẻ từ 12 tháng tuổi: tiêm 1 mũi duy nhất
- Không tiêm vắc xin này khi trẻ trên 15 tuổi
Liều dùng: 0.5 ml
Đường dùng: tiêm bắp

•Tại chỗ tiêm:
sưng, đau, đỏ và
có thể ngứa tại
vị trí tiêm
• Toàn thân:
sốt nhẹ, quấy
khóc, biếng ăn,
buồn nôn, nôn,
tiêu chảy
• Các triệu
chứng thường
nhẹ và tự khỏi
trong 1-3 ngày

• Rotarix: cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 24 tuần tuổi
- Lịch uống 2 liều liên tiếp cách nhau tối thiểu
4 tuần
- Liều dùng: 1.5 ml
• Rotateq: cho trẻ từ 7.5 tuần tuổi đến 32 tuần tuổi
- Liều uống đầu tiên khi trẻ 7.5-12 tuần tuổi
- Lịch uống 3 liều liên tiếp cách nhau tối thiểu
4 tuần
- Liều dùng: 2 ml
• Rotavin M1: cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 6 tháng tuổi
- Lịch uống 2 liều liên tiếp cách nhau tối thiểu
4 tuần
- Liều dùng: 2 ml

• 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.

Synflorix: Cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 5 tuổi
• Lịch tiêm 4 mũi cho trẻ từ 2 – 6 tháng tuổi
- 3 mũi tiêm cơ bản cách nhau tối thiểu 1 tháng
- Mũi 4: 6 tháng sau mũi ba
• Lịch tiêm 3 mũi cho trẻ từ 7 – 11 tháng tuổi
- 2 mũi cơ bản cách nhau ít nhất 1 tháng
- Mũi 3: 6 tháng sau mũi 2 (Nếu trên 1 tuổi, mũi 3
có thể cách mũi 2 là hai tháng)
• 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

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

Bệnh cúm

Có thể là
1 trong 4
tên sau:
Vaxigrip
Influvac
GC Flu
Ivacflu-S

Prevenar 13
• Tại chỗ tiêm:
ban đỏ, chai
cứng, sưng
đau, tăng
nhạy cảm tại
chỗ tiêm.

• Toàn thân:
sốt, đau đầu,
buồn ngủ,
giảm cảm
giác thèm
ăn, nôn mửa,
tiêu chảy.

Cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn
• Lịch tiêm 2 mũi: cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 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 từ 9 tuổi và người lớn
• Liều dùng:
- Trẻ từ 6 – 35 tháng tuổi: 0.25ml
- Trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên và người lớn: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm bắp
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
*Riêng IVACFLU-S dành cho người từ tròn 18 tuổi
đến 60 tuổi
*Riêng GCFlu dành cho người từ tròn 36 tháng
tuổi và người lớn

• Tại chỗ

tiêm: đau, đỏ,
sưng
• Toàn thân:
đau đầu, sốt,
mệt mỏi
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Bệnh Sởi

Mvvac

Trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên
• Lịch tiêm: 1 mũi. Nên tiêm nhắc 1-2 liều vắc
xin phối hợp có thành phần vắc xin sởi.
• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm dưới da.

• Tại chỗ tiêm:
đau, sưng, đỏ
• Toàn thân:
sốt, ban, ho,
sổ mũi
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Bệnh Sởi –
Quai bị –
Rubella

Có thể là
1 trong 2
tên sau:

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
Nếu trẻ đã được tiêm mũi sởi trước đó
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên và phải cách mũi sởi
đơn trước đó ít nhất 1 tháng
- Mũi 2: khi trẻ 4 - 6 tuổi, cách mũi 1 ít nhất một
tháng
Nếu trẻ chưa được tiêm mũi sởi trước đó thì tiêm
2 mũi cách nhau 3 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.
Vắc xin Measles Mumps Rubella (Ấn Độ) chỉ
định tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến 10 tuổi

• 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

MMR II

Không tiêm vắc xin này khi trẻ trên 5 tuổi

Prevenar 13: Cho trẻ em từ 6 tuần tuổi và
người lớn
• Trẻ em từ 6 tuần tuổi đến 6 tháng tuổi:
- 3 mũi tiêm cơ bản cách nhau tối thiểu 1 tháng
- Mũi 4 cách mũi 3 tám tháng hoặc
- Mũi 4: khi trẻ 11-15 tháng tuổi. Mũi 4 cách
mũi 3 tối thiểu 2 tháng.
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• Trẻ em từ 7 tháng tuổi đến 11 tháng tuổi:
- 2 mũi tiêm cơ bản cách nhau tối thiểu 1 tháng
- Mũi 3: khi trẻ trên 12 tháng tuổi . Mũi 3 cách mũi
2 tối thiểu 2 tháng.
• Trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 23 tháng tuổi: 2 mũi tiêm
cách nhau tối thiểu 2 tháng
• Trẻ em từ 2 tuổi trở lên và người lớn: tiêm 1 mũi duy nhất
• Liều dùng : 0.5ml. Đường dùng: tiêm bắp

Measles
Mumps
Rubella
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Thủy đậu

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

Đối với Varivax, Varicella: Cho trẻ từ 12
tháng tuổi và người lớn chưa từng mắc bệnh
• Lịch tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi đến 12 tuổi:
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Khuyến cáo mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 3 tháng
• Lịch tiêm cho trẻ từ 13 tuổi và người lớn
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 1 tháng
• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm dưới da, nên tiêm mặt
ngoài phía trên cánh tay.
Đối với Varilrix: cho trẻ từ 9 tháng tuổi
và người lớn chưa từng mắc bệnh
• Trẻ từ 9 tháng đến 12 tuổi: 2 mũi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên trong độ tuổi
- Mũi 2: Cách M1 là ít nhất 3 tháng
• Trẻ từ 13 tuổi trở lên và người lớn: 2 mũi
- Tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 1 tháng
(không tiêm trước 4 tuần).
• Liều dùng: 0.5 ml
• Đường dùng: tiêm dưới da ở vùng cơ
delta hoặc vùng má ngoài đùi
Phụ nữ nên hoàn tất lịch tiêm vắc xin
phòng bệnh thuỷ đậu trước khi có thai
tốt nhất 3 tháng
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Viêm não
Nhật Bản

Có thể là
1 trong
2 tên
sau:
Jevax
Imojev

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 2
Tiêm nhắc một mũi mỗi 3 năm
• Liều dùng:

• 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.

Jevax
• Tại chỗ tiêm:
đau, sưng, đỏ
• Toàn thân:
mệt mỏi, đau
đầu, sốt

- Trẻ từ 12 tháng tuổi đến ≤ 36 tháng tuổi: 0.5ml
- Trẻ trên 36 tháng và người lớn: 1ml

Viêm gan
A

Có thể là
1 trong 2
tên sau:
Avaxim
Havax

Imojev
• Tại chỗ tiêm:
đau, đỏ, sưng
tại vị trí tiêm
là triệu chứng
thường gặp
• Toàn thân:
sốt, đau đầu,
đau cơ, mệt
mỏi, cáu kỉnh,
mất cảm giác
thèm ăn, nôn

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 80U 0.5ml

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

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
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Viêm gan
A+B

Twinrix

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: năm tháng sau mũi 2
• Liều dùng: 1 ml
• Đường dùng: tiêm bắp

• Tại chỗ
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Viêmmàng
nãodonão
môcầuB+C

VAMengoc
-BC

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

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

MIỄN PHÍ

tiêm: đau,
sưng, đỏ
• Toàn thân:
đau đầu, khó
chịu

khám
LỜI KHUYÊN CỦA
CHUYÊN GIA Y TẾ:

• Đường dùng: tiêm dưới da, nên tiêm mặt ngoài
phía trên cánh tay.
IMOJEV: cho trẻ từ 9 tháng tuổi và người lớn
• Lịch tiêm 2 mũi cho trẻ từ 9 tháng tuổi đến 18
tuổi: tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 1 năm
• Lịch tiêm cho người trên 18 tuổi: tiêm một liều
duy nhất
• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm dưới da
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& tư vấn

trước tiêm

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.

Hotline VNVC:

028 7300 6595
Website: vnvc.vn
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Viêm
màng
não do
não
mô cầu
A,C,Y
vàW135

Menactra

Cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên và người lớn
đến 55 tuổi

• Lịch tiêm:

-Trẻ từ 9 tháng đến dưới 24 tháng tuổi: tiêm 2
liều cách nhau ít nhất 3 tháng
- Trẻ em trên 2 tuổi và người lớn đến 55 tuổi:
tiêm một liều
- Có thể tiêm một liều nhắc lại cho người từ 15 tuổi
đến 55 tuổi nếu tiếp tục có nguy cơ mắc bệnh. Mũi
tiêm nhắc cách mũi tiêm trước ít nhất 4 năm.
• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm bắp

Ung thư Gardasil
cổ tử
cung,
u nhú
(sùi mào
gà) do
HPV

Cho nữ giới từ 9 – 26 tuổi (Gardasil)
• Lịch tiêm 3 mũi
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: 2 tháng sau mũi 1
- Mũi 3: 6 tháng sau mũi 1

Uốn ván

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 tháng sau mũi hai
Tiêm nhắc mỗi 5 – 10 năm
• Lịch tiêm cho phụ nữ có thai (theo thông tư
38/2017/TT-BYT)
1. Đối với người chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử
hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành
phần uốn ván liều cơ bản:
- Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu
- Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1
- Lần 3: ít nhất 6 tháng sau lần 2 hoặc kỳ có thai lần sau
- Lần 4: ít nhất 1 năm sau lần 3 hoặc kỳ có thai lần sau
- Lần 5: ít nhất 1 năm sau lần 4 hoặc kỳ có thai lần sau.
2. Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa
thành phần uốn ván liều cơ bản:
- Lần 1: Tiêm sớm khi có thai lần đầu
- Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1
- Lần 3: ít nhất 1 năm sau lần 2
3. Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành
phần uốn ván liều cơ bản và 1 liều nhắc lại:
- Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu
- Lần 2: ít nhất 1 năm sau lần 1
Mũi tiêm trong lúc mang thai cần phải hoàn thành
trước ngày dự sinh ít nhất 1 tháng
• Liều dùng: 0.5 mL
• Đường dùng: tiêm bắp sâu

VAT

• Tại chỗ tiêm:
đau – sưng - đỏ
tại vị trí tiêm
• Toàn thân:
ngủ gà, cáu
kỉnh, nhức đầu,
mệt mỏi, tiêu
chảy, chán ăn.
Các triệu chứng
thường nhẹ và
thoáng qua.

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

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

Có thể là
1 trong 2
tên sau:
Typhim VI
Typhoid 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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Tả

mORCVAX

Cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn
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Bệnh
dại

Có thể là
1 trong 2
tên sau:

Cho trẻ em và người lớn
• Lịch tiêm dự phòng: đường tiêm bắp
(liều dùng 0.5 ml) hoặc đường tiêm
trong da (liều dùng 0.1ml)
- Ba mũi cơ bản: tiêm vào các ngày
0 – 7 – 21/28
• Lịch tiêm sau phơi nhiễm
• Với người đã tiêm dự phòng: đường
tiêm bắp (liều dùng 0.5 ml) hoặc
đường tiêm trong da (liều dùng 0.1ml)
- Lịch tiêm 2 mũi vào các ngày 0 – 3
• Với người chưa tiêm dự phòng:
đường tiêm bắp (liều dùng 0.5 ml)
- Lịch tiêm 5 mũi vào các ngày 0 – 3
– 7 -14 -28
• Với người chưa tiêm dự phòng:
đường tiêm trong da (liều dùng: 2 mũi
tiêm trong da, mỗi mũi 0.1 ml tại 2 vị
trí khác nhau)
- Lịch tiêm 2 mũi/1 lần x 4 lần vào
các ngày 0 – 3 – 7 - 28

• Lịch cơ bản: 2 liều uống cách nhau 14
ngày
• Lịch nhắc lại: trước mỗi mùa dịch tả, 2
liều uống cách nhau 14 ngày
• Liều dùng: 1.5ml

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.

• Liều dùng: 0.5ml
• Đường dùng: tiêm bắp
• 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.
• Khi khách
hàng bị vết
thương hoặc
có nguy cơ bị
uốn ván, đến
ngay cơ sở y
tế để được
tiêm vắc xin và
globulin miễn
dịch (nếu cần)

Verorab
Abhayrab
GHI CHÚ:
• Lịch tiêm có thể thay đổi
tùy theo loại vắc xin, sự tuân
thủ phác đồ tiêm chủng và cập
nhật hướng dẫn của cơ quan y tế.
• Một số tác dụng phụ hiếm
gặp có thể không được
liệt kê ở đây.
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Vắc xin
phòng
bệnh
Covid

COVID-19
vaccine
AstraZeneca

Cho người từ 18 tuổi trở lên
• Lịch tiêm 2 mũi:
- Mũi 1: lần tiêm đầu tiên
- Mũi 2: cách mũi 1 từ 4-12 tuần

• Tại chỗ tiêm: đau,
sưng, quầng đỏ
• Toàn thân: sốt, đau
đầu, đau khớp

• Thường gặp: Sau khi

uống vắc xin, có cảm
giác buồn nôn, nôn
• Hiếm gặp: đau đầu,
đau bụng, tiêu chảy, sốt
• Các triệu chứng
thường tự khỏi không
cần điều trị
•Tại chỗ tiêm: đau, quầng
đỏ, sưng, ngứa và nốt
cứng
•Toàn thân: sốt, đau đầu,
chóng mặt, mệt mỏi.
Lưuý: 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.

• Tại chỗ tiêm: đau,
sưng và đỏ
• Toàn thân: đau
đầu, buồn nôn, đau
cơ, đau khớp, ngứa,
mệt mỏi, bồn chồn,
sốt, ớn lạnh.

DANH MỤC VẮC XIN CẦN THIẾT
Phòng bệnh
Lao
Viêm gan B**

Tháng tuổi
0

1

1

2

3

4

5

6

Năm tuổi
7

8

9

12

15

18

2

24h

2

5

6

7

8

9

24h

2

3
3
1

Bại liệt

1

Viêm họng, viêm phổi,
viêm màng não do HiB

1

Tiêu chảy do
vi rút Rota (uống)

1

Nhóm tuổi theo năm
10

12

14

15

16

18

19-26

27-45

46-64

≥ 65

1

3-4 mũi (nếu chưa tiêm chủng)

4
2

3
2*

2

2*
2

3*

3
3*

3
2*

2

3*

2

3
2*

4

5

4

5

1 mũi (nhắc mỗi 10 năm) hoặc 3 mũi (nếu chưa từng tiêm trước đây)

1 mũi
(nếu chưa
tiêm chủng)

4

3*

4

3*

(Nếu tiêm chủng muộn)

1

2

3
2 mũi (nếu chưa
tiêm chủng)

Viêm màng não
do não mô cầu BC

1

1 hoặc 2 mũi (nếu chưa tiêm
chủng và tuỳ loại vắc xin)

2

1 mũi (nếu chưa tiêm chủng)
2 mũi (nếu chưa tiêm chủng)

Viêm màng não do não
mô cầu A,C,Y vàW135

2 mũi

Cúm

1

2

1 mũi
Tiêm nhắc 01 mũi

Viêm não Nhật Bản
(vắc xin bất hoạt)

1+2

Viêm não Nhật Bản
(vắc xin sống)

Tiêm nhắc 1 mũi cách mũi 1 tối thiểu 12 tháng
2

1

Viêm gan A
Viêm gan A+B

Tiêm 01 mũi mỗi năm
Tiêm đủ 3 mũi (nếu chưa tiêm chủng). Tiêm nhắc mỗi 3 năm

1

Thủy đậu (trái rạ)

mỗi năm

3

1

Sởi – Quai bị – Rubella

2
1

2

1

2

1 mũi (nếu chưa tiêm chủng)

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

Uốn ván

3 mũi, tiêm nhắc mỗi 5-10 năm. Riêng phụ nữ mang thai nên tiêm ít nhất 2 mũi để ngừa uốn ván sơ sinh

Ung thư cổ tử cung,
u nhú do HPV

3
mũi

Thương hàn

1 mũi, tiêm nhắc mỗi 3 năm

Tả

Uống 2 liều cách nhau 2 tuần

Dại

Lịch tiêm chuẩn

4

Nếu không tiêm được trong vòng 1 tháng đầu tiên

Bạch hầu – Ho gà –
Uốn ván

Viêm màng não,
viêm phổi, nhiễm khuẩn
huyết, viêm tai giữa
do phế cầu

VÀ LỊCH TIÊM THEO LỨA TUỔI

Tiêm dự phòng trước phơi nhiễm 3 mũi. Tiêm bắt buộc

Lịch tiêm khuyến cáo

Không khuyến cáo tiêm

khi bị phơi nhiễm (5 mũi nếu chưa từng tiêm dự phòng, 2 mũi nếu đã tiêm dự phòng)
*Lịch tiêm có thể thay đổi tùy theo loại vắc xin, sự tuân thủ phác đồ tiêm chủng và cập nhật hướng dẫn của cơ quan y tế
** Viêm gan B liều sơ sinh để phòng lây truyền bệnh từ mẹ sang con. Nếu tiêm vắc xin phối hợp có thành phần viêm gan B thì theo lịch tiêm của vắc xin phối hợp.
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Ghi chú

6. TIÊU CHẢY DO ROTA
VIRUS/ Rota virus

Ghi chú

5. VIÊM PHỔI, VIÊM MÀNG
NÃO, NHIỄM KHUẨN HUYẾT
DO PHẾ CẦU/ Pneumococcal Disease

Ghi chú

4. VIÊM PHỐI, VIÊM MÀNG
NÃO DO HIB/
Haemophilus Influenzae
type B (Hib)

Phòng bệnh
/Vaccination against

Ghi chú

3. BẠCH HẦU, UỐN VÁN,
HO GÀ, BẠI LIỆT/Diphtheria, Tetanus, Pertussis,
Poliomyelitis

Ghi chú

2. VIÊM GAN B/ Hepatitis B

Liều 3

Liều 2

Liều 1

Mũi 4

Mũi 3

Mũi 2

Mũi 1

Nhắc lại

Mũi 3

Mũi 2

Mũi 1

Mũi tiêm
/Sequence

Tiêm nhắc

Tiêm nhắc

Tiêm nhắc

Mũi 4

Mũi 3

Mũi 2

Mũi 1

Nhắc lại

Mũi 4

Mũi 3

Mũi 2

Mũi 1

Mũi sơ sinh

1

1. LAO/ Tuberculosis
Ghi chú

Mũi tiêm
/Sequence

Phòng bệnh
/Vaccination against

Ngày tiêm,
uống /Date
given

Ngày tiêm,
uống /Date
given

Tên vắc xin /
Vaccine Name

Tên vắc xin /
Vaccine Name

Liều lượng (ml)
/Dosage

Liều lượng (ml)
/Dosage

Lô – hạn sử dụng
/Lot-Exp

Lô – hạn sử dụng
/Lot-Exp

Nước sản xuất
/Mfr

Nước sản xuất
/Mfr

Đường và vị trí
tiêm/
Route & Site

Bác sĩ chỉ định Đường và vị trí
/Physician
tiêm/
Route & Site

Bác sĩ chỉ định
/Physician

LỊCH SỬ TIÊM CHỦNG/ VACCINATION RECORDS:

KTV tiêm
/Vaccinator

KTV tiêm
/Vaccinator
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Ghi chú

12. THỦY ĐẬU/ Varicella

Ghi chú

11. SỞI – QUAI BỊ- RUBELLA/ Measles, Mumps and
Rubella

Ghi chú

10. SỞI/MEASLES

Ghi chú

9. VIÊM MÀNG NÃO MÔ CẦU
NHÓM A, C, Y VÀ W-135/
Meningococcal Disease
type A,C, Y and W-135

Phòng bệnh
/Vaccination against

Ghi chú

8. VIÊM MÀNG NÃO MÔ CẦU
NHÓM B VÀ C/ Meningococcal Disease type BC

Ghi chú

7. CÚM/
Influenza

Phòng bệnh
/Vaccination against

Mũi 2

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 1

Mũi 1

Nhắc lại

Mũi 2

Mũi 1

Mũi tiêm
/Sequence

Mũi 2

Mũi 1

Nhắc lại

Nhắc lại

Nhắc lại

Nhắc lại

Nhắc lại

Nhắc lại

Nhắc lại

Mũi 2

Mũi 1

Mũi tiêm
/Sequence

Ngày tiêm,
uống /Date
given

Ngày tiêm,
uống /Date
given

Tên vắc xin /
Vaccine Name

Tên vắc xin /
Vaccine Name

Liều lượng (ml)
/Dosage

Liều lượng (ml)
/Dosage

Lô – hạn sử dụng
/Lot-Exp

Lô – hạn sử dụng
/Lot-Exp

Nước sản xuất
/Mfr

Nước sản xuất
/Mfr

Bác sĩ chỉ định Đường và vị trí
/Physician
tiêm/
Route & Site

Bác sĩ chỉ định Đường và vị trí
/Physician
tiêm/
Route & Site

KTV tiêm
/Vaccinator

KTV tiêm
/Vaccinator
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21. CÁC BỆNH KHÁC/
Others

20. VẮC XIN PHÒNG
COVID 19

Ghi chú

19. HUYẾT THANH
KHÁNG UỐN VÁN/ SAT

18. UỐN VÁN/ Tetanus

Ghi chú

Mũi 1

17. UNG THƯ CỔ TỬ CUNG,
SÙI MÀO GÀ DO HPV/
Human Papillomavirus
(HPV)

Mũi 2

Mũi 1

Mũi 1

Nhắc lại

Mũi 5

Mũi 4

Mũi 3

Mũi 2

Mũi 1

Mũi 3

Mũi 2

Mũi tiêm
/Sequence

Mũi 2

Mũi 1

Mũi 3

Mũi 2

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 1

Mũi tiêm
/Sequence

Phòng bệnh
/Vaccination against

16. TẢ/Cholera

Ghi chú

15. THƯƠNG HÀN/
Typhoid

Ghi chú

14. VIÊM GAN A/
Hepatitis A

Ghi chú

13. VIÊM NÃO NHẬT BẢN/
Japanese
Encephalitis

Phòng bệnh
/Vaccination against

Ngày tiêm,
uống /Date
given

Ngày tiêm,
uống /Date
given

Tên vắc xin /
Vaccine Name

Tên vắc xin /
Vaccine Name

Liều lượng (ml)
/Dosage

Liều lượng (ml)
/Dosage

Lô – hạn sử dụng
/Lot-Exp

Lô – hạn sử dụng
/Lot-Exp

Nước sản xuất
/Mfr

Nước sản xuất
/Mfr

Bác sĩ chỉ định
/Physician

Bác sĩ chỉ định
/Physician

Đường và
vị trí tiêm/
Route & Site

Đường và
vị trí tiêm/
Route & Site

KTV tiêm
/Vaccinator

KTV tiêm
/Vaccinator

28
29

Mũi 5
N28

Mũi 4*
N14

Mũi 3
N7

Mũi 2
N3

Mũi 1
N0

Mũi tiêm
/Sequence

Ngày tiêm,
uống /Date
given

Tên vắc xin /
Vaccine Name

Liều lượng (ml)
/Dosage

Mũi 3
N21/28

Mũi 2
N7

Mũi 1
N0

Mũi tiêm
/Sequence

Ngày tiêm,
uống /Date
given

Tên vắc xin /
Vaccine Name

Liều lượng (ml)
/Dosage

Lô – hạn sử dụng
/Lot-Exp

Lô – hạn sử dụng
/Lot-Exp

Nước sản xuất
/Mfr

Nước sản xuất
/Mfr

Bác sĩ chỉ định Đường và vị trí
/Physician
tiêm/
Route & Site

Bác sĩ chỉ định Đường và vị trí
/Physician
tiêm/
Route & Site

KTV tiêm
/Vaccinator

KTV tiêm
/Vaccinator

Khác: .......................................................................................

Lưu ý trong thời gian tiêm vắc xin:
- Không dùng thuốc có Corticoid liều cao và nội tiết tố ACTH
- Không uống rượu bia
- Hạn chế làm việc nặng hay tập thể thao
- Sau khi bị động vật cắn, cần:
Vệ sinh vết thương ngay sau khi bị cắn bằng nước chảy dưới vòi và xà phòng, nước sát khuẩn.
Theo dõi con vật trong 10 ngày
Không đập chết, cho hay bán con vật
Không tiêm ngừa Dại cho con vật trong lúc theo dõi
Nếu con vật chết, chạy mất hay bị Dại, phải báo ngay cho cán bộ tiêm chủng để quyết định hướng xử trí tiếp theo.

DẠI/Rabies

Phòng bệnh
/Vaccination against

Dự phòng khi chưa bị động vật cắn, tiếp xúc

(*) Nếu tiêm trong da: tiêm tại 2 vị trí khác nhau, liều 0.1 ml và không tiêm mũi N14

DẠI/Rabies

Phòng bệnh
/Vaccination against

Tiêm ngừa sau khi bị động vật cắn, tiếp xúc
• Ngày bị động vật cắn, tiếp xúc:
• Loại động vật:
Chó  Mèo 
Khác 
• Tình trạng động vật: Bình thường  Bệnh  Chạy rong  Lên cơn dại 
• Vị trí vết thương:
Đầu, mặt, cổ  Bộ phận sinh dục  Đầu chi  Tay  Chân 
• Đặc điểm vết thương: Độ I 
Độ II 
Độ III 
• Ngày tiêm huyết thanh kháng Dại (nếu có):

TIÊM PHÒNG BỆNH DẠI

BẢNG CHIỀU CAO-CÂN NẶNG CHUẨN

BẢNG CHIỀU CAO - CÂN NẶNG CHUẨN

Nguồn: theo tài liệu tổ chức y tế thế giới WHO

BÉ TRAI

BÉ GÁI
THÁNG TUỔI

CÂN NẶNG (kg)

CHIỀU CAO (cm)

Nguồn: theo tài liệu tổ chức y tế thế giới WHO

THÁNG TUỔI

CÂN NẶNG (kg)

CHIỀU CAO (cm)

-2SD

TRUNG BÌNH

+2SD

-2SD

TRUNG BÌNH

+2SD

-2SD

TRUNG BÌNH

+2SD

-2SD

TRUNG BÌNH

+2SD

Sơ sinh

2.4

3.2

4.2

45.4

49.1

52.9

Sơ Sinh

2.5

3.3

4.4

46.1

49.9

53.7

1 tháng

3.2

4.2

5.5

49.8

53.7

57.6

1 tháng

3.4

4.5

5.8

50.8

54.7

58.6

2 tháng

3.9

5.1

6.6

53.0

57.1

61.1

2 tháng

4.3

5.6

7.1

54.4

58.4

62.4

3 tháng

4.5

5.8

7.5

55.6

59.8

64.0

3 tháng

5.0

6.4

8.0

57.3

61.4

65.5

4 tháng

5.0

6.4

8.2

57.8

62.1

66.4

4 tháng

5.6

7.0

8.7

59.7

63.9

68.0

5 tháng

5.4

6.9

8.8

59.6

64.0

68.5

5 tháng

6.0

7.5

9.3

61.7

65.9

70.1

6 tháng

5.7

7.3

9.3

61.2

65.7

70.3

6 tháng

6.4

7.9

9.8

63.3

67.6

71.9

7 tháng

6.0

7.6

9.8

62.7

67.3

71.9

7 tháng

6.7

8.3

10.3

64.8

69.2

73.5

8 tháng

6.3

7.9

10.2

64.0

68.7

73.5

8 tháng

6.9

8.6

10.7

66.2

70.6

75.0

9 tháng

6.5

8.2

10.5

65.3

70.1

75.0

9 tháng

7.1

8.9

11.0

67.5

72.0

76.5

10 tháng

6.7

8.5

10.9

66.5

71.5

76.4

10 tháng

7.4

9.2

11.4

68.7

73.3

77.9

11 tháng

6.9

8.7

11.2

67.7

72.8

77.8

11 tháng

7.6

9.4

11.7

69.9

74.5

79.2

12 tháng

7.0

8.9

11.5

68.9

74.0

79.2

12 tháng

7.7

9.6

12.0

71.0

75.7

80.5

15 tháng

7.6

9.6

12.4

72.0

77.5

83.0

15 tháng

8.3

10.3

12.8

74.1

79.1

84.2

18 tháng

8.1

10.2

13.2

74.9

80.7

86.5

18 tháng

8.8

10.9

13.7

76.9

82.3

87.7

21 tháng

8.6

10.9

14.0

77.5

83.7

89.8

21 tháng

9.2

11.5

14.5

79.4

85.1

90.9

24 tháng

9.0

11.5

14.8

80.0

86.4

92.9

24 tháng

9.7

12.2

15.3

81.0

87.1

93.2

2.5 tuổi

10.0

12.7

16.5

83.6

90.7

97.7

2,5 tuổi

10.5

13.3

16.9

85.1

91.9

98.7

3 tuổi

10.8

13.9

18.1

87.4

95.1

102.7

3 tuổi

11.3

14.3

18.3

88.7

96.1

103.5

3.5 tuổi

11.6

15.0

19.8

90.9

99.0

107.2

3,5 tuổi

12.0

15.3

19.7

91.9

99.9

107.8

4 tuổi

12.3

16.1

21.5

94.1

102.7

111.3

4 tuổi

12.7

16.3

21.2

94.9

103.3

111.7

4.5 tuổi

13.0

17.2

23.2

97.1

106.2

115.2

4,5 tuổi

13.4

17.3

22.7

97.8

106.7

115.5

5 tuổi

13.7

18.2

24.9

99.9

109.4

118.9

5 tuổi

14.1

18.3

24.2

100.7

110.0

119.2

5.5 tuổi

14.6

19.1

26.2

102.3

112.2

122.0

5,5 tuổi

15.0

19.4

25.5

103.4

112.9

122.4

6 tuổi

15.3

20.2

27.8

104.9

115.1

125.4

6 tuổi

15.9

20.5

27.1

106.1

116.0

125.8

6.5 tuổi

16.0

21.2

29.6

107.4

118.0

128.6

6,5 tuổi

16.8

21.7

28.9

108.7

118.9

129.1

7 tuổi

16.8

22.4

31.4

109.9

120.8

131.7

7 tuổi

17.7

22.9

30.7

111.2

121.7

132.2

7.5 tuổi

17.6

23.6

33.5

112.4

123.7

134.9

7,5 tuổi

18.6

24.1

32.6

113.6

124.5

135.5

8 tuổi

18.6

25.0

35.8

115.0

126.6

138.2

8 tuổi

19.5

25.4

34.7

116.0

127.3

138.6

8.5 tuổi

19.6

26.6

38.3

117.6

129.5

141.4

8,5 tuổi

20.4

26.7

37.0

118.3

129.9

141.6

9 tuổi

20.8

28.2

41.1

120.3

132.5

144.7

9 tuổi

21.3

28.1

39.4

120.5

132.6

144.6

9.5 tuổi

20.0

30.0

43.8

123.0

135.5

148.1

9,5 tuổi

22.2

29.6

42.1

122.8

135.2

147.6

10 tuổi

23.3

31.9

46.9

125.8

138.6

151.4

10 tuổi

23.2

31.2

45.0

125.0

137.8

150.5
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-2SD: Suy dinh dưỡng thể thiếu cân hoặc thấp còi

CHÚ THÍCH:
+2SD: Thừa cân béo phì (theo cân nặng ) hoặc rất cao (theo chiều ngang)

-2SD: Suy dinh dưỡng thể thiếu cân hoặc thấp còi

CHÚ THÍCH:
+2SD: Thừa cân béo phì (theo cân nặng ) hoặc rất cao (theo chiều ngang)
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PHIẾU GHI CHỈ SỐ CÂN ĐO
NGÀY

CÂN NẶNG (kg)

CHIỀU DÀI/ CAO (cm)

PHIẾU GHI CHỈ SỐ CÂN ĐO
NGƯỜI THỰC HIỆN

NGÀY

CÂN NẶNG (kg)

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

/

/20............

.................. ............... ...

.................. ............... ...
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/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

/

/20............

CHIỀU DÀI/ CAO (cm)

NGƯỜI THỰC HIỆN
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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: Về nguyên tắc, bằng chứng tiêm
chủng trước đó phải được dựa trên hồ sơ
sổ sách, lịch sử tiêm chủng trên cổng thông
tin tiêm chủng quốc gia hoặc phiếu tiêm
chủng. Nếu không có bằng chứng này thì
cần phải xem xét người đó có nguy cơ nhiễm
bệnh hay chưa. Có thể sử dụng xét nghiệm
để xác định tình trạng miễn dịch giúp cho
việc quyết định việc tiêm vắc xin. Trên thực
tế, việc tiêm chủng nên 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 11,
12). 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 hay hoãn tiêm 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. TẠI SAO CẦN PHẢI TIÊM VẮC XIN
ĐÚNG LỊCH? NẾU VÌ MỘT LÝ DO NÀO
ĐÓ MÀ TRẺ ĐẾN CHẬM SO VỚI LỊCH
TIÊM, THÌ CÓ NÊN TIÊM NHẮC LẠI TỪ
ĐẦU HAY KHÔNG?
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NHỮNG CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP

Trả lời: Vắc xin cần phải tiêm đúng lịch,
đủ phác đồ, đúng liều lượng, đúng vị trí và
đường dùng. Các khuyến cáo về đường
tiêm, vị trí tiêm và liều tiêm là dựa trên các
bằng chứng khoa học từ các nghiên cứu thử
nghiệm lâm sàng, kinh nghiệm thực hành,
và các cân nhắc về lý thuyết. Nếu trẻ tiêm
trễ so với lịch thì có thể bị mắc bệnh do vắc
xin chưa tạo đủ kháng thể bảo vệ. Tuy nhiên,
việc tiêm trễ so với lịch tiêm sẽ không làm
giảm thấp nồng độ kháng thể sau khi hoàn
thành đủ số liều theo phác đồ quy định. Bất
kỳ sự gián đoạn lịch tiêm đều không đòi hỏi
tiêm lại từ đầu hoặc bổ sung một liều tiêm
khác. Vì vậy 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 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: Các bằng chứng khoa học cho
thấy việc tiêm cùng lúc nhiều vắc xin tạo
hiệu quả miễn dịch cao như tiêm riêng
rẽ từng loại vắc xin, và không làm quá
tải hệ miễn dịch cũng như sức khỏe của
trẻ. Ưu điểm của việc tiêm nhiều vắc xin
cùng một lúc là giúp giảm số mũi tiêm, từ
đó giảm số lần khó chịu hay đau của trẻ,
giảm số lần đến cơ sở y tế để tiêm chủng,
tiết kiệm thời gian và kinh phí. Vì vậy, bạn
an tâm rằng con mình có thể tiêm đồng
thời nhiều loại vắc xin 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.
5. 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 cũng rất nguy hiểm
và thường gặp khác như: vắc xin phòng các
bệnh do phế cầu, vắc xin phòng viêm màng
não mô cầu; 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, vắc xin phòng bệnh tả.
6. 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), nhiễm trùng do Hib, Viêm gan B,
Viêm gan A, Viêm màng não AC và viêm não
Nhật Bản, Sởi – quai bị – rubella, thủy đậu,
Cúm, Thương hàn, tả. Bố mẹ lưu ý khi đi tiêm
chủng cho bé nên mang sổ tiêm chủng để
bác sĩ có thể tư vấn tốt nhất.
7. 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.
8. 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 vắc xin 6 trong 1
(Hexaxim, Infranrix), Synflorix…
9. 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 028 73006595 (miễn phí cuộc gọi)
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là hệ thống bệnh viện khách sạn cao cấp hàng đầu Việt Nam,
với 2 cơ sở quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM. Bệnh viện quy tụ số lượng lớn chuyên gia đầu
ngành, giàu kinh nghiệm ở nhiều chuyên khoa khác nhau; đầu tư trang thiết bị máy móc;
phương pháp chẩn đoán hiện đại nhất thế giới; quy trình khám, tư vấn và điều trị toàn diện,
khoa học, chuyên nghiệp, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, giúp điều trị hiệu quả,
tiết kiệm thời gian, chi phí.

Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, hiệu quả nhất,
ECOGREEN mong muốn người tiêu dùng có thể bảo vệ và chăm sóc sức khỏe chính mình,
để tận hưởng CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG ngày càng tốt hơn.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cung cấp dịch vụ đa dạng với giá thành hợp lý, nhiều chính
sách ưu đãi về chi phí, hỗ trợ trả góp không lãi suất cho một số dịch vụ khám chữa bệnh…
là địa chỉ khám, chữa bệnh uy tín của bệnh nhân trong nước và quốc tế.

5 GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
CỦA CÁC SẢN PHẨM

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành - Bác sĩ giàu kinh nghiệm
Trang thiết bị hiện đại bậc nhất

ECOGREEN

Hiệu quả điều trị cao - Thành tựu nổi bật
Quy trình toàn diện - Khoa học - Chuyên nghiệp

Ứng dụng công nghệ sinh
học phân tử hỗ trợ cải thiện
các vấn đề sức khỏe.

Dịch vụ cao cấp - Chăm sóc tận tâm - Chi phí hợp lý

Dưỡng chất 100% thiên
nhiên tinh chiết bằng công
nghệ cao, dễ hấp thu, đạt
hiệu quả nhanh hơn và an
toàn khi sử dụng.
Hiệu quả đã được kiểm
chứng khoa học.
Đã được chứng nhận của
Bộ Y Tế và các chuyên gia
hàng đầu tin dùng.
Sản xuất tại Mỹ.

➢ HÀ NỘI: 108 Hoàng Như Tiếp, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội

HOTLINE:

1800 6858

Facebook: benhvientamanh
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➢ TẠI TP. HCM: 2B Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

HOTLINE:

0287 102 6789

Website: tamanhhospital.vn

Sản phẩm hiện có tại các nhà thuốc trên toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO
148 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM.
180 Trường Chinh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

TRUNG TÂM TƯ VẤN:

1800 556 889
Website: www.ecogreen.com.vn
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HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM DINH DƯỠNG
Y HỌC VẬN ĐỘNG NUTRIHOME
Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome là cơ sở quy mô lớn và hiện đại nhất
Việt Nam về khám, tư vấn, điều trị, chăm sóc dinh dưỡng, vận động dành cho trẻ em và người lớn.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
v
Quy

tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về
dinh dưỡng, y học vận động.
v
Trang thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất về dinh
dưỡng, trong đó nhiều thiết bị lần đầu tiên có mặt
tại Việt Nam.
v
Phác đồ khám và điều trị toàn diện, dựa trên các
công trình nghiên cứu hàng đầu thế giới.
v
Dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm - Chi phí hợp lý.

DỊCH VỤ TRỌNG TÂM

v
Tăng chiều cao tối đa, tăng cân đạt chuẩn cho trẻ.
v
Khám,

tư vấn và điều trị trẻ biếng ăn, suy dinh
dưỡng, béo phì, táo bón…
v
Tầm soát, điều trị các bất thường, dị tật cơ xương
khớp ở trẻ em.
v
Dinh dưỡng toàn diện cho mẹ bầu và cho con bú
- Xét nghiệm thành phần dinh dưỡng trong sữa
mẹ - điều trị tăng cường sữa mẹ về chất và lượng.
v
Tư vấn và điều trị dinh dưỡng, vận động cho các
bệnh lý mạn tính: Tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh
cơ xương khớp...
v
Giảm cân cho người lớn; tăng cơ - giảm mỡ.
v
Tầm soát bệnh lý cơ xương khớp và tập luyện
phòng tránh té ngã cho người có tuổi.
v
Phục hồi chức năng vận động sau chấn thương,
phẫu thuật.

Có đủ vắc xin theo đúng thời gian
và chủng loại
Giữ nguyên giá và các ưu đãi trong
suốt thời gian hợp đồng
Miễn phí khám, tư vấn trước và sau tiêm.
Ưu tiên sử dụng các dịch vụ cao cấp
Tự động nhắc lịch tiêm, lưu giữ lịch
sử tiêm chủng, dễ dàng tra cứu

➢ TẠI HÀ NỘI:
Nutrihome ICON 4 Cầu Giấy: Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa (Cạnh ĐH Giao Thông Vận Tải)
Nutrihome Trường Chinh: Số 180 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
Nutrihome Hà Đông: Tầng 3, tòa nhà New Skyline, lô CC2 khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội
➢ TẠI TP. HCM:
Nutrihome Hoàng Văn Thụ: 198 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Nutrihome Cantavil: Lầu 1 TTTM Cantavil An Phú, số 01 đường Song Hành, xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 02, TP. HCM
Nutrihome Quận 12: Số 8 đường Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 5, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. HCM
Nutrihome Bình Chánh: Tầng 2 cao ốc Saigon Mia, số 9A chung cư cụm III, IV - KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng,
huyện Bình Chánh, TP. HCM
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HOTLINE

1900 633 599
Website: nutrihome.vn

Áp dụng cùng phác đồ và các ưu đãi tại
tất cả các trung tâm trên toàn hệ thống.

HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG CHO TRẺ EM & NGƯỜI LỚN VNVC

MIỀN TRUNG

Nghệ An: • VNVC thành phố Vinh: Số 17B Mai Hắc Đế, P. Quán Bàu, TP. Vinh
Quảng Ninh: • VNVC Hạ Long: Tầng 1 chung cư Lideco Hạ Long, đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long
Thanh Hóa: • VNVC Thanh Hoá: Số 8A Bùi Khắc Nhất, Khu dân cư An Phú Hưng, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa
Phú Thọ: • VNVC Phú Thọ: Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì
Nam Định: • VNVC Nam Định: Số 124 đường Đông A, KĐT mới Hòa Vượng, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định
Bắc Ninh: • VNVC Bắc Ninh: Số 458 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh
Thái Nguyên: • VNVC Thái Nguyên: Số 38 đường Minh Cầu (kéo dài), P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Vĩnh Phúc: • VNVC Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: Số 777 đường Nguyễn Tất Thành, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên
Ninh Bình: • VNVC Ninh Bình: Số 2 đường Tôn Đức Thắng, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình
Bắc Giang: • VNVC Bắc Giang: Tòa nhà Hapro, Quảng trường 3/2, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang
Hưng Yên: • VNVC Hưng Yên: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, TP. Hưng Yên
Hải Phòng: • VNVC Hải Phòng: Lô 30A, KĐT mới ngã 5 Sân bay Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Hà Tĩnh: • VNVC Hà Tĩnh: Số 158 đường Trần Phú, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh
Yên Bái: • VNVC Yên Bái: Số 34, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Đà Nẵng: • VNVC Đà Nẵng: Lô 02,03-A4.3, Khu đất Công viên Bắc Tượng đài, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Khánh Hoà: • VNVC Nha Trang: STH 22.22 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, đường số 4, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Đắk Lắk: • VNVC Buôn Ma Thuột: Số 07 Chu Văn An, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột (Khách sạn Mường Thanh)
Thừa Thiên Huế: • VNVC Thành phố Huế: Số 56 Ngô Quyền, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế (Gần Đài Truyền hình VTV8)
Gia Lai: • VNVC Pleiku: Số 535 Đường Lê Duẩn, P. Thắng Lợi, TP. Pleiku
Quảng Ngãi: • VNVC Quảng Ngãi: Số 120 Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
Quảng Nam: • VNVC Tam Kỳ: Số 01 Trần Quý Cáp, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ
Quảng Bình: • VNVC Đồng Hới: Tầng 1, Trung tâm mua sắm Hiếu Hằng, 58A Nguyễn Hữu Cảnh, P. Hải Đình, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Bình Định: • VNVC Quy Nhơn: Quốc lộ 1D, Tổ 1, Khu vực 8, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn

MIỀN NAM

MIỀN BẮC

Hà Nội:
• VNVC Trường Chinh: Số 180 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa
• VNVC ICON 4 Cầu Giấy: Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa (Cạnh ĐH Giao thông vận tải)
• VNVC Hà Đông: Tầng 3 tòa nhà NewSkyline, lô CC2 kđt mới Văn Quán-Yên Phúc, Q. Hà Đông
• VNVC Mỹ Đình: Tầng 2 - Tháp R1 tòa nhà Florence, số 28 đường Trần Hữu Dực, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm
• VNVC Đông Anh: Thôn Đản Mỗ, Xã Uy Nỗ, H. Đông Anh (Cạnh nhà máy Nhôm Đông Anh)
• VNVC Nguyễn Thái Học: Tầng B1, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình
• VNVC Sơn Tây: Số 1 đường La Thành, P. Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây
• VNVC Long Biên: Số 69A1, đường Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Q. Long Biên

Tp. Hồ Chí Minh:
• VNVC Hoàng Văn Thụ: Số 198 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận
• VNVC Cantavil An Phú: Lầu 1- TTTM Cantavil An Phú, số 01 đường Song Hành, xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2
• VNVC Lê Đại Hành: Lầu 1- TTTM Flemington, Cao ốc Bảo Gia, số 184 Lê Đại Hành, P.15, Q.11
• VNVC Quận 12: Số 08 đường Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 5, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12
• VNVC Trung Sơn Bình Chánh: Tầng 2, Cao ốc chung cư Saigon Mia, Khu Dân Cư Trung Sơn, H. Bình Chánh
• VNVC Thủ Đức: Tầng 2, Cao ốc chung cư Moonlight Residences, số 102 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
• VNVC Bình Tân: Số 179 đường Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
• VNVC Quận 7: Phòng số U1&2 Tầng trệt, Tòa nhà Broadway D, 152 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7
• VNVC Bình Thạnh: Tầng 1 Khối A&C Cao ốc chung cư Richmond City, số 207C Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh
• VNVC Tân Phú: Tầng lửng (tại trệt) thuộc khu căn hộ và Trung tâm thương mại Đông Phương, Số 685 Âu Cơ,
P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Đồng Nai:
• VNVC Biên Hoà-Đồng Nai: Số 22 đường Đoàn Văn Cự, khu phố 9, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa
• VNVC Long Khánh: Số 93-95 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 6, P. Xuân An, TP. Long Khánh
• VNVC Long Thành: Số 115B đường Lê Duẩn, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, H. Long Thành
Bình Dương:
• VNVC Công viên Thanh Lễ, Bình Dương: Số 567 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một
• VNVC Dĩ An: Charm Plaza, 30 DT743C, Khu phố Thống Nhất, P. Dĩ An, TP. Dĩ An
Cần Thơ: • VNVC Cần Thơ: Số 576 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
An Giang: • VNVC Long Xuyên: Số 1/22 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên
Kiên Giang: • VNVC Rạch Giá: Số 17-18 Lô P1 đường 3/2 khu đô thị mới Phú Cường, P. An Hòa, TP. Rạch Giá
Tiền Giang: • VNVC Mỹ Tho: Số 290-292 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho
Long An: • VNVC Tân An-Long An: Số 126 đường Hùng Vương (nối dài), P. 6, TP. Tân An
Bà Rịa-Vũng Tàu: • VNVC Vũng Tàu: Tầng trệt, Block B Chung cư Vũng Tàu Melody, số 149 Võ Thị Sáu, P. 2, TP. Vũng Tàu
Bến Tre: • VNVC Bến Tre: Lầu 01 Trung tâm thương mại Go! Bến Tre, ấp 1, đường Võ Nguyên Giáp, Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre
Vĩnh Long: • VNVC Vĩnh Long: Số 170/2, Đường Phạm Hùng, P. 9, TP. Vĩnh Long
Cà Mau: • VNVC Cà Mau: Số 138 - 140 Đường Ngô Quyền, Phường 9, TP. Cà Mau, Cà Mau
Bình Phước: • VNVC Bình Phước: Số 1109 Đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Lâm Đồng: • VNVC Đức Trọng : số 242, quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Website: vnvc.vn

Hotline: 028 73006595

Email: info@vnvc.vn

