Vắcxin
Vắcxin BCG là gì?
Vắcxin BCG được dành để
tiêm phòng cho các em
bé có nguy cơ mắc bệnh
lao cao.
Vắcxin BCG giúp cho hệ
thống miễn dịch của em bé
nhà bạn chống chọi được
với những vi trùng gây ra
bệnh lao và giúp cho em bé
nhà bạn không bị mắc bệnh
lao ở mức độ nghiêm trọng.

Nếu bạn có câu hỏi gì, hay muốn tìm hiểu thêm
thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Tên của dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Thông tin dành cho các bậc cha mẹ
Dành cho các trẻ sơ sinh và trẻ em có
nguy cơ mắc bệnh lao (TB)

Địa chỉ:

Điện thoại:
Trang web:

Để biết thêm thông tin
www.health.govt.nz/tuberculosis

Vắcxin BCG được tiêm
phòng miễn phí cho các
em bé dưới năm tuổi có
nguy cơ mắc bệnh lao cao.

BCG
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Bà đỡ hay bác sỹ của bạn sẽ cho bạn biết nếu em bé của
bạn có nguy cơ mắc bệnh lao cao. Nhìn chung, những khu
vực dưới đây có tỷ lệ mắc bệnh lao cao:

• Hầu hết các khu vực thuộc châu Phi
• Nhiều khu vực thuộc Nam Mỹ
• Nga và các nước thuộc Liên bang Xô-viết cũ
• Tiểu lục địa Ấn Độ
• Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan
(Trung Hoa Dân Quốc)

• Đông Nam Á (ngoại trừ Singapore)

Những em bé nào nên được
tiêm vắcxin BCG?
Vắcxin Bacille Calmette-Guérin
(BCG) được dành để tiêm
phòng cho các em bé dưới
năm tuổi có nguy cơ mắc
bệnh lao cao.
Em bé của bạn có nguy cơ mắc bệnh lao
cao và đạt đủ điều kiệm để tiêm phòng
vắcxin BCG miễn phí nếu em bé:
• Sẽ sống cùng nhà với một người đang mắc bệnh lao hoặc
có tiền sử mắc bệnh lao

• Có bố mẹ hoặc các thành viên trong gia đình hoặc người
chăm sóc đã từng (trong vòng năm năm trở lại đây) sống
sáu tháng hoặc lâu hơn ở các nước có tỷ lệ mắc bệnh
lao cao

• Sẽ sống ba tháng hoặc lâu hơn (trong vòng năm năm đầu
đời) ở một nước có tỷ lệ mắc bệnh lao cao và sẽ có thể bị
tiếp xúc với những người mắc bệnh lao.

• Một số quốc gia thuộc Thái Bình Dương (ngoại trừ quần
đảo Cook, Niue, Samoa, Tokelau và Tonga).

nhà bạn có thể được tiêm phòng vào bất cứ thời điểm
nào cho đến lúc em bé được tròn năm tuổi.

• Nếu em bé nhà bạn đã trên sáu tháng tuổi, em bé sẽ
được kiểm tra xét nghiệm xem em bé đã từng tiếp xúc
với vi trùng lao hay chưa. Tùy thuộc vào kết quả xét
nghiệm, em bé có thể sẽ được tiêm phòng vắcxin BCG.

Tôi phải làm gì nếu muốn đưa em bé
nhà mình đi tiêm vắcxin?
Bạn có thể nói chuyện với bà đỡ hoặc bác sỹ để hẹn gặp.
Bạn cũng có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe
cộng đồng tại địa phương và xin nói chuyện với y tá
chuyên tiêm phòng vắcxin BCG ở khu vực nơi bạn
sinh sống.

Bệnh lao (TB) là gì?

Hãy tham khảo ở trang sau để biết thêm chi tiết.

• Bệnh lao là một loại bệnh truyền nhiễm. Bệnh này có thể

Sẽ có những vấn đề gì xảy ra sau khi em
bé nhà mình được tiêm vắcxin?

gây ra mệt mỏi, ho, sốt và khó thở.

• Bệnh lao thường ảnh hưởng tới phổi, nhưng cũng có thể
ảnh hưởng tới các bộ phận khác trong cơ thể, như là các
hạch bạch huyết, xương, khớp và thận. Bệnh lao ở mức
độ nghiêm trọng có thể gây ra bệnh viêm màng não.

• Bệnh lao có thể lây từ người này sang người khác qua
việc ho, khạc hay hắt hơi vào trong không khí.

• Hàng năm có khoảng 300 trường hợp mắc bệnh lao ở
New Zealand.

Làm sao tôi có thể phòng tránh cho em
bé nhà mình khỏi mắc bệnh lao?
Bạn có thể đưa em bé nhà mình đi tiêm vắcxin BCG. Vắcxin
này giúp cho hệ thống miễn dịch của em bé nhà bạn
chống chọi được với những vi trùng gây ra bệnh lao và
giúp cho em bé nhà bạn không bị mắc bệnh lao ở mức độ
nghiêm trọng.
Em bé nhà bạn sẽ được tiêm vắcxin ở cánh tay trên.

Tôi nên đưa em bé nhà mình đi tiêm
vắcxin BCG vào thời điểm nào là thích
hợp nhất?
• Thời điểm thích hợp nhất để đưa em bé nhà bạn đi tiêm
vắcxin BCG là thời điểm em bé được vài ngày sau sinh
cho đến lúc em bé được sáu tháng tuổi, tuy nhiên em bé

Các phản ứng với vắcxin BCG là bình thường, nhưng
những biến chứng nghiêm trọng lâu dài thì rất hiếm. Hầu
hết các em bé được tiêm phòng thì ở chỗ vết tiêm đều bị
phát triển thành vết thương. Sau khi lành hẳn, vết thương
có thể để lại một vết sẹo nhỏ.

• Trong vòng 1 đến 6 tuần đầu, một vết rộp nhỏ màu đỏ
có thể xuất hiện ở chỗ vết tiêm.

• Trong vòng 6 đến 12 tuần tiếp theo, vết rộp này có thể
chuyển thành một vết thương nhỏ rỉ nước. Nếu chuyện
này xảy ra, hãy che vết thương bằng miếng gạc để cho
không khí có thể vào được. Không nên dùng miếng dán.

• Vết thương có thể mất đến 3 tháng để lành hẳn và có
thể để lại một vết sẹo nhỏ. Chuyện này là bình thường.

Vắcxin này hiệu nghiệm như thế nào?
Mặc dù vắcxin BCG không tránh được việc nhiễm vi trùng
lao nhưng vắcxin này giúp cho trẻ không bị mắc bệnh lao
ở mức độ nghiêm trọng.

Khả năng phòng tránh của loại vắcxin
này kéo dài được bao lâu?
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vắcxin BCG có thể phòng
tránh được bệnh lao ở mức độ nghiêm trọng trong vòng
15 năm sau khi tiêm phòng.

