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Thời gian tiêm ngừa TCMR TCDV

9 tháng Sởi đơn (MVVac)

18 tháng
Sởi- Rubella

(MRVac)

Sởi- Quai bị- Rubella

(MMR)

Một số vắc xin trong TCMR và TCDV

Vắc xin Sởi trong TCMR và TCDV

➢ Lịch tiêm vắc xin và lựa chọn loại vắc xin trong TCMR và TCDV có thể linh hoạt theo độ

tuổi hoặc tình trạng sức khỏe của trẻ….

➢ 80-85% vắc xin được bảo vệ sau một liều duy nhất.

➢ Do còn khoảng 5-20% sau khi tiêm vắc xin Sởi không đáp ứng miễn dịch nên cần phải

tiêm nhắc lại liều 2 bằng vắc xin MRVAC hoặc MMR.



Một số vắc xin trong TCMR và TCDV

Vắc xin 5 trong 1 trong TCMR (ComBE Five) và TCDV (Pentaxim)

Thời gian tiêm ngừa TCMR TCDV

Bắt đầu tiêm từ 2 tháng
ComBE Five

(BH-HG-UV-Hib-Viêm gan B)

Pentaxim

(BH- HG- UV- Hib- Bại liệt

( Type 1-2-3)

Kèm theo
Uống (Type 1&3) 

/Tiêm Bại liệt
Tiêm Viêm gan B

Những lợi ích khi tiêm vắc xin kết hợp (6 trong 1, 5 trong 1,

4 trong 1):

➢ Tăng cường khả năng phòng bệnh cho trẻ ở giai đoạn sớm

nhất.

➢ Giảm đau, giảm quấy khóc, bé hạn chế được số lần đi tiêm

ngừa.

➢ Giảm chi phí và thời gian đưa trẻ đi tiêm ngừa.

Có thể thay bằng vắc xin 

6 in 1 để ngừa 6 bệnh chỉ

với 1 mũi tiêm



Số mũi bé có 

thể tiêm/uống 

trong một lần

Nguồn tham khảo: Texas Department of State Health Services. 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÂM SÀNG 

Sởi ở trẻ em

Thủy đậu (Trái rạ, đậu mùa) 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÂM SÀNG 

Uốn ván ở trẻ em Bại liệt



MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÂM SÀNG 

Năm 2017, 1 ca tử vong do bạch hầu được báo cáo tại thị xã Sơn Tây.



Lịch tiêm vắc xin cho trẻ dưới 12 tháng

Stt Phòng bệnh Số liều Bắt đầu tiêm Nước sản xuất Vacxin
Đơn giá

(1.000đ)

1 Lao 1 Mới sinh Việt Nam BCG 125

2 Viêm gan B 3* Mới sinh Bỉ Engerix B 190

3

5 trong 1:

Bạch hầu, ho gà, uốn ván + bại liệt + 

HIB

3 2 tháng Pháp Pentaxim 785

4

6 trong 1:

Bạch hầu, ho gà, uốn ván + bại liệt + 

HIB + Viêm gan B

3 2 tháng Pháp Hexaxim 1.015

5 Tiêu chảy do Rotavirus 3 2 tháng Mỹ Rotateq 595

6 Viêm phổi, viêm màng não do phế cầu 4 2 tháng Bỉ Synflorix 1.045

7 Viêm não mô cầu B + C 2 6 tháng Cuba Va-Mengoc BC 285

8 Cúm mùa 2 6 tháng Pháp Vaxigrip 275

9 Sởi 1* 9 tháng Việt Nam MVVac 180

Liều có dánh dấu *: Liều có thể điều chỉnh theo phác đồ hoặc khi có phòng ngừa phối hợp với vacxin khác



Lịch tiêm vắc xin cho trẻ trên 12 tháng

Stt Phòng bệnh Số liều Bắt đầu tiêm
Nước sản 

xuất
Vacxin

Đơn giá

(1.000đ)

1 Viêm gan A 2 12 tháng Pháp Avaxim 80 534

2 Viêm gan A + B 2* 12 tháng Bỉ Twinrix 560

3

5 trong 1:

Bạch hầu, ho gà, uốn ván + bại liệt + 

HIB

1
15 – 18 tháng 

(mũi nhắc)
Pháp Pentaxim 785

4

6 trong 1:

Bạch hầu, ho gà, uốn ván + bại liệt + 

HIB + Viêm gan B

1

Mũi nhắc sau mũi 

3 ít nhất 6 tháng
Pháp Hexaxim 1.015

5 Sởi, Quai bị, Rubella 1 12 tháng Mỹ MMR II 265

6 Thủy đậu (trái rạ) 2 12 tháng Hàn quốc Varicella 700

7 Viêm não Nhật Bản 3 12 tháng Việt Nam Jevax 170

8 Thương hàn 1 24 tháng Pháp Typhim Vi 281

9 Tả 2 24 tháng Việt Nam mORCVAX 115

Liều có dánh dấu *: Liều có thể điều chỉnh theo phác đồ hoặc khi có phòng ngừa phối hợp với vacxin khác

Ngoài ra, nên tiêm bổ sung để hoàn chỉnh các bệnh cần tiêm chủng <12 tháng (nếu chưa tiêm đủ)



Phản ứng sau tiêm và cách xử trí

PHẢN ỨNG THƯỜNG GẶP

➢ Sốt nhẹ ( ≤ 38,5oC): lau mát, uống nhiều nước, mặc quần áo thoáng

cho trẻ, có thể dùng hạ sốt khi thân nhiệt trên 38oC

➢ Khó chịu, quấy khóc, đau, đỏ, sưng tại chỗ tiêm: không đắp bất cứ thứ

gì lên chỗ tiêm, chườm lạnh cho bé dễ chịu.

PHẢN ỨNG HIẾM GẶP, ĐƯA BÉ ĐẾN NGAY CƠ SỞ Y TẾ GẦN NHẤT

➢ Sốt cao ( > 38,5oC)

➢ Co giật, tím tái, khó thở, khóc thét dai dẳng.

➢ Bú kém, bỏ bú.

➢ Các phản ứng thường gặp phía trên kéo dài trên 1 ngày.



Tạm hoãn                 Chống chỉ định

➢ Trẻ có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng

sau lần tiêm chủng trước.

➢ Có tình trạng suy chức năng các cơ quan

➢ Trẻ suy giảm miễn dịch.

➢ Không tiêm vắc xin BCG cho trẻ sinh ra từ

mẹ nhiễm HIV mà không được điều trị dự

phòng lây truyền từ mẹ sang con.

➢ Các trường hợp chống chỉ định khác theo

hướng dẫn của nhà sản xuất.

➢ Trẻ mắc các bệnh cấp tính, đặc biệt là

các bệnh nhiễm trùng.

➢ Đang sốt hoặc thân nhiệt thấp.

➢ Trẻ vừa truyền máu trong vòng 3 tháng.

➢ Trẻ mới kết thúc đợt điều trị Corticoid

trong vòng 14 ngày.

➢ Cân nặng dưới 2kg.



THANK YOU!!!


