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Học sinh có thể chưa chủng ngừa đầy đủ một số loại 
thuốc chủng tuổi thơ. Điều này có nghĩa là các em có 
thể không được bảo vệ chống lại một số bệnh mà 
thuốc chủng có thể ngừa được dễ dàng. Nếu quý vị 
đồng ý, chúng tôi có thể chủng ngừa bất cứ loại nào 
còn thiếu trong thời gian chúng tôi chủng ngừa.  

Về vấn đề Vị Thành Niên Ưng Thuận, xem 
HealthLinkBC File #119. 

Cùng với những loại thuốc chủng thông lệ được cung 
cấp trong Lớp 9, tài liệu này nói về những loại thuốc 
chủng miễn phí học sinh có thể cần. 

Muốn biết thêm chi tiết về các loại thuốc chủng, hãy 
đến fraserhealth.ca/immunizations và immunizebc.ca. 
 

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Thủy Đậu (Trái Rạ) 
(Var)   Chickenpox (Varicella) Vaccine (Var) 
Siêu vi khuẩn này làm nổi rộp da thành những nốt mụn 
đỏ, ngứa ngáy khắp người. Bệnh này có thể trở nặng 
thành nhiễm trùng phổi (sưng phổi), sưng não bộ 
(viêm não), và nhiễm trùng da. Sưng não bộ có thể 
đưa đến động kinh, điếc, hư não, hoặc thiệt mạng. Bị 
nhiễm bệnh này khi mới có thai có thể làm sảy thai 
hoặc gây ra khuyết tật bẩm sinh. 

Siêu vi khuẩn này truyền nhiễm vì hít vào những hạt li 
ti trong không khí khi người nhiễm bệnh thủy đậu nói 
chuyện, ho, hoặc nhảy mũi gần quý vị. Bệnh này cũng 
truyền nhiễm khi sờ vào chất dịch từ những nốt rộp 
nước trên da, và khi tiếp xúc với nước bọt (nước 
miếng) của người nhiễm bệnh thủy đậu, chẳng hạn 
như khi hôn, hoặc dùng chung thức ăn, thức uống, 
hoặc hút chung thuốc lá. 

Muốn biết thêm chi tiết, xem HealthLinkBC File #44b. 

Thuốc Chủng Ngừa Viêm Gan Loại A (HA) 
Hepatitis A Vaccine (HA) 
Thuốc chủng này bảo vệ chống lại siêu vi khuẩn viêm 
gan loại A. Siêu vi khuẩn này tấn công và làm hư gan. 
Bệnh này có thể gây sốt, biếng ăn, nhộn nhạo trong dạ 
dày (buồn nôn), ói mửa, đau bụng, mệt lả, nước tiểu 
đậm màu, phân lạt màu, và vàng da và mắt. 

Siêu vi khuẩn này đi theo đường đại tiện (phân) ra khỏi 
cơ thể. Khi người bị nhiễm không rửa tay kỹ sau khi 
sử dụng bồn cầu, họ có thể lây siêu vi khuẩn này sang 
người khác, chẳng hạn như khi chuẩn bị thức ăn hoặc 
sờ vào những thứ người khác đưa vào miệng. Siêu vi 
khuẩn này cũng lan truyền khi uống nước hoặc ăn 
thức ăn bị ô nhiễm siêu vi khuẩn này. 

Muốn biết thêm chi tiết, xem HealthLinkBC File #33. 

Thuốc Chủng Ngừa Viêm Gan Loại B (HB) 
Hepatitis B Vaccine (HB) 
Thuốc chủng này bảo vệ chống lại siêu vi khuẩn viêm 
gan loại B. Siêu vi khuẩn này tấn công gan. Bệnh này 
có thể làm hư gan vĩnh viễn, ung thư gan, và tử vong. 
Siêu vi khuẩn này lây sang người khác khi tiếp xúc với 
máu và chất dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.  

Muốn biết thêm chi tiết, xem HealthLinkBC File #25a. 

Thuốc Chủng Ngừa Siêu Vi Khuẩn Papilloma 
Ở Người (HPV) Human Papillomavirus Vaccine (HPV) 
HPV có thể gây ung thư cổ tử cung, miệng, hậu môn, 
cổ họng, âm đạo, âm môn, và dương vật. Bệnh này 
cũng có thể gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục. HPV 
là một trong những bệnh phong tình thông thường 
nhất (STI - truyền nhiễm qua đường tình dục). Ba (3) 
trong 4 người có sinh hoạt tình dục bị nhiễm HPV vào 
một lúc nào đó trong đời họ. Bệnh này lan truyền từ 
bất cứ sinh hoạt tình dục nào bằng miệng, bộ phận 
sinh dục, hoặc hậu môn với người khác.  

Thuốc chủng này bảo vệ hiệu quả nhất khi người ta 
chủng ngừa trước khi bắt đầu có sinh hoạt tình dục. 
Thuốc chủng này ngăn ngừa hầu như tất các loại ung 
thư cổ tử cung và mụn cóc ở bộ phận sinh dục do các 
loại HPV ngừa được bằng thuốc chủng này gây ra. 

Muốn biết thêm chi tiết, xem HealthLinkBC File #101b. 

Thuốc Chủng Ngừa Sởi, Quai Bị, Sởi Đức 
(MMR) Measles, Mumps, Rubella Vaccine (MMR) 
Thuốc chủng ngừa MMR bảo vệ chống lại 3 siêu vi 
khuẩn. 

Sởi làm toàn thân nổi sải đỏ, có các triệu chứng giống 
như bị cảm, và sốt. Bệnh này có thể lan thành nhiễm 
trùng trong tai và phổi. Khoảng một trong 1,000 người 
bị sởi có thể bị sưng não bộ (viêm não). Tình trạng 
sưng này có thể gây ra các cơn động kinh, điếc, hư 
não, hoặc thiệt mạng. 

Quai bị gây sốt, nhức đầu, và sưng các hạch nước 
bọt (nước miếng) trong má và cổ, cũng như sưng tinh 
hoàn. Khoảng 1 trong 20 người bị bệnh quai bị sẽ bị 
nhiễm trùng màng bọc não (viêm màng não) và điếc. 

Sởi Đức (Rubella) có thể gây ra khuyết tật bẩm sinh 
cho 9 phần 10 thai nhi có mẹ bị bệnh này trong thời 
gian mang thai. Khuyết tật bẩm sinh gồm điếc, các vấn 
đề về mắt, khuyết tật tim, hư gan và não. Bệnh sởi 
Đức cũng có thể làm sẩy thai hoặc sinh thai chết. 

Mỗi loại siêu vi khuẩn này có thể truyền nhiễm khi 
người bệnh nói chuyện, ho, hoặc nhảy mũi và người 
khác hít vào những hạt li ti này trong không khí. Người 
ta có thể bị lây những bệnh này khi sờ vào các bề mặt 
bị ô nhiễm siêu vi khuẩn. Các siêu vi khuẩn này có thể 
truyền nhiễm khi tiếp xúc với nước bọt (nước miếng) 
của người bệnh, chẳng hạn như khi hôn, hoặc dùng 
chung thức ăn, thức uống, hoặc hút chung thuốc lá.  

Muốn biết thêm chi tiết, xem HealthLinkBC File #14a.   

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations
https://immunizebc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/chickenpox-varicella-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/tests-treatments-medications/medications/hepatitis-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/hepatitis-b-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/human-papillomavirus-hpv-vaccines
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/measles-mumps-rubella-mmr-vaccine
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Thuốc Chủng Ngừa Sài Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà, Sốt Tê Liệt Bất Hoạt (Tdap-IPV)  
Tetanus, Diphtheria, Pertussis, Inactivated Polio Vaccine (Tdap-IPV)  
Thuốc Chủng Ngừa Sốt Tê Liệt Bất Hoạt   Inactivated Polio Vaccine (IPV) 
Thuốc chủng ngừa Tdap-IPV bảo vệ chống lại 4 loại bệnh.  
Thuốc chủng ngừa IPV dành cho những người đã chủng ngừa Tdap và chỉ cần được bảo vệ đối với sốt tê liệt.  

Tetanus, cũng còn được gọi là bệnh khóa hàm, làm 
bắp thịt co giật đau đớn, gãy xương, và các vấn đề hô 
hấp. Vi trùng này sống trong đất và có thể xâm nhập 
cơ thể qua vết đứt da hoặc trầy xước. Có đến một 
trong 5 người có thể bị thiệt mạng vì bệnh này. 

Bạch hầu là chứng nhiễm trùng nghiêm trọng trong 
mũi và cổ họng. Vi trùng này lây sang người khác khi 
người bệnh nhảy mũi hoặc ho và người khác hít vào 
những hạt vi trùng li ti này trong không khí, hoặc vì sờ 
vào các bề mặt bị ô nhiễm vi trùng này. Bệnh này có 
thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp, các vấn 
đề về tim, và tê liệt bắp thịt. Khoảng 1 trong 10 người 
thiệt mạng vì bệnh này. 

Ho gà, còn được gọi là ho khục khặc, là chứng nhiễm 
trùng nghiêm trọng trong các phế quản do vi trùng ho 
gà gây ra. Vi trùng này dễ lây từ người này sang 
người khác khi người bị nhiễm trùng nói chuyện, ho 
hoặc nhảy mũi và người khác hít vào những hạt vi 
trùng li ti này trong không khí. 

Siêu vi khuẩn sốt tê liệt truyền nhiễm khi tiếp xúc với 
phân của người bị nhiễm trùng. Trường hợp này có 
thể xảy ra vì uống nước hoặc ăn thức ăn bị ô nhiễm 
phân này. Sốt tê liệt có thể làm bại liệt cánh tay hoặc 
chân ở khoảng một trong 200 người, và thậm chí còn 
làm thiệt mạng.  
 

Muốn biết thêm chi tiết, xem HealthLinkBC File #15a và HealthLinkBC File #13. 

Ai không nên chủng ngừa 
Who should not get a vaccine 
Những người sau đây không nên chủng ngừa: 
• Người trước đây đã bị phản ứng nặng vì dị ứng 

với thuốc chủng này hoặc bất cứ phần nào của 
thuốc chủng. Phản ứng gồm có phát ban, khó thở, 
hoặc sưng cổ họng, lưỡi, hoặc môi. 

• Một số người bị suy yếu hệ thống miễn nhiễm từ 
bệnh tật hoặc điều trị y tế. 

• Người đã được truyền máu hoặc các sản phẩm 
máu trong vòng 11 tháng qua. 

• Người đang bị và không được điều trị bệnh lao có 
thể không nên chủng ngừa MMR hoặc thủy đậu. 

• Người đã bị Hội Chứng Guillain-Barré sau khi 
nhiễm trùng hoặc trong vòng 8 tuần sau khi chủng 
ngừa sài uốn ván, dù rất hiếm, (không vì bất cứ 
nguyên nhân nào khác) không nên chủng ngừa 
Tdap-IPV. Đây là một tình trạng hiếm thấy làm cho 
người yếu và tê liệt bắp thịt. 

• Người có thai hoặc dự định có thai trong vòng 
một tháng trước khi chủng ngừa thủy đậu, MMR, 
hoặc HPV. 

Không cần phải hoãn chủng ngừa vì bị cảm hoặc 
bệnh nhẹ nào khác. 

Nếu học sinh bị bệnh và có các dấu hiệu nhiễm 
COVID, đừng đi chủng ngừa và hãy nói chuyện với 
một chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Các phản ứng có thể do thuốc chủng gây ra  
Possible reactions to vaccines 
Nhiều trẻ không bị phản ứng với thuốc chủng. Phản 
ứng thông thường có thể là đau nhức, tấy đỏ, hoặc 
sưng ở chỗ tiêm chủng, nhức đầu, sốt, và mệt mỏi. 
Các phản ứng này đều nhẹ và thường sẽ hết sau 24 
đến 48 giờ. 

Từ bảy (7) đến 12 ngày sau khi chủng ngừa MMR, 
cũng có thể có phản ứng nổi đỏ da như sởi, đau 
khớp, và sưng các hạch ở má và cổ. Khoảng 2 tuần 
sau khi chủng ngừa thủy đậu, quý vị có thể thấy da 
hơi nổi đỏ trông giống như thủy đậu. Để tránh lây siêu 
vi khuẩn này sang người khác, hãy che kín những 
chỗ nổi rộp nước cho đến khi khô và đóng vảy. Hiếm 
khi xảy ra phản ứng nặng hơn với thuốc chủng MMR 
có thể gồm động kinh do sốt gây ra (khoảng một 
trong 3,000 người), sụt giảm tế bào máu tạm thời 
khiến không chảy máu (khoảng một trong 30,000 
người), và sưng não hay viêm não (khoảng một trong 
một triệu người). 

Rất hiếm khi xảy ra (dưới một trong một triệu người) 
trường hợp trẻ có thể bị phản ứng nặng và đe dọa 
đến tính mạng vì dị ứng. Phản ứng này có thể gồm 
phát ban, các vấn đề về hô hấp, hoặc sưng cổ học, 
lưỡi, hoặc môi. Nếu trẻ bị phản ứng nặng, y tá tại 
phòng chủng sẵn sàng điều trị và sẽ đưa trẻ đến 
Phòng Cấp Cứu gần nhất. Nếu bị phản ứng sau khi 
rời phòng chủng, hãy gọi số 9-1-1. 

Hãy trình báo tất cả các phản ứng nghiêm trọng 
hoặc bất ngờ cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

 
Chăm sóc cho trẻ sau khi chủng ngừa  
Điều trị sốt hoặc đau nhức bằng acetaminophen (Tylenol® hoặc thuốc cùng loại) 
hoặc ibuprofen (Advil® hoặc thuốc cùng loại). Không bao giờ cho trẻ dưới 18 tuổi 
dùng ASA (Aspirin® hoặc thuốc cùng loại) (có thể gây ra Hội Chứng Reye’s).

 

Muốn biết thêm chi tiết về Hội 
Chứng Reye’s, xem 
HealthLinkBC File #84 

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/tetanus-diphtheria-pertussis-polio-tdap-ipv-vaccine
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/polio-vaccine-ipv
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/reye-syndrome

