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TUẦN LỄ TIÊM CHỦNG THẾ GIỚI

VẮC-XIN ĐƯỢC CHẾ TẠO ĐỂ BẢO VỆ BẠN VÀ 

NHỮNG NGƯỜI THÂN XUNG QUANH BẠN.

CÙNG CHÚNG TÔI TÌM HIỂU 

NHỮNG THÔNG TIN VỀ 

NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP 

TẠI VIỆT NAM HIỆN ĐÃ CÓ 

VẮC-XIN PHÒNG NGỪA!
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World Health Organization.  
Hepatitis B.  18 July 2018.  
https://www.who.int/news-
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VIÊM NÃO NHẬT BẢN là nguyên nhân hàng đầu 

của bệnh viêm não do virus ở các nước châu Á. 

Tỉ lệ tử vong của VNNB có thể lên đến 30%. 

Khoảng 30-50% bệnh nhân VNNB có các di chứng 

thần kinh nặng nề và suốt đời. 

Không có điều trị chữa lành cho VNNB. Chủng

ngừa là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa 

và kiểm soát VNNB. 
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World Health Organization.  Meningococcal meningitis.  30 April 
2015.  https://www.who.int/immunization/diseases/meningitis/en/..
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Bệnh do nhiễm não mô cầu là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. 

Bệnh diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong với tỷ lệ tử cao 

(20% đến 50%) hoặc có di chứng nặng nề suốt đời.

Chủng ngừa vẫn là cách phòng ngừa từ gốc bệnh viêm 

màng não.
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World Health Organization.  Weekly epidemiological 
record.  28 August 2015.  35(90): 433–460.

Ho gà là bệnh lây nhiễm cao do vi trùng B. pertussis

gây ra. Bệnh điển hình với những cơn ho dữ dội và

kéo dài 4 đến 8 tuần hoặc lâu hơn. 

Các biến chứng nguy hiểm thường gặp ở trẻ sơ sinh

trong khi trẻ lớn & trẻ vị thành niên lại là những người

mang mầm bệnh. Cần bảo đảm tiêm đủ các mũi tiêm

cơ bản để giảm nguy cơ mắc bệnh ho gà ở trẻ nhỏ. 

Đừng quên các liều tiêm nhắc cho trẻ trong năm tuổi

thứ 2, tuổi đến trường và tuổi vị thành niên để đảm 

bảo được tiếp tục bảo vệ trong suốt cuộc đời.
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CÚM là một bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính gây 

ra bởi 4 tuýp virus cúm A, B, C và D trong đó nổi trội là tuýp 

A và B. 

“Bệnh cúm” có thể biểu hiện từ nhẹ đến nặng, có thể phải 

nhập viện, thậm chí tử vong ở những nhóm có nguy cơ 

cao. Mỗi năm có khoảng 3-5 triệu trường hợp nhiễm Cúm 

nặng và khoảng 290.000-650.000 trường hợp tử vong do 

cúm trên toàn thế giới. 

Cách phòng cúm hiệu quả nhất là chủng ngừa. 
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DẠI là một bệnh gây tử vong qua các vết cắn hay 

cào xước của động vật. 99% các trường hợp bị 

bệnh dại là do chó cắn. 

Tiêm phòng dại là điều trị tức thời cho nạn nhân 

sau khi bị động vật nghi dại cắn hay cào xước.

Chủng ngừa dại giúp ngăn ngừa hàng trăm ngàn 

trường hợp tử vong do dại mỗi năm.

World Health Organization.  Weekly epidemiological 
record.  28 August 2015.  35(90): 433–460.
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Viêm gan B là một bệnh nhiễm virus gây tổn

thương gan, diễn tiến cấp tính và có thê ̉ tồn tại thê ̉ 

mạn tính khiến người bệnh có nguy cơ tử vong cao 

do xơ gan hoặc ung thư gan. 

Không có điều trị đặc hiệu cho bệnh viêm gan B.

Việt Nam là nơi có tỉ lệ nhiễm bệnh viêm gan B cao.

Chủng ngừa là biện pháp chủ yếu để kiểm soát

bệnh. 


