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➢ Môi trường hoạt động chủ yếu là nơi đông người: trường

học, quán ăn, các khu mua sắm, vui chơi giải trí…

➢ Tính miễn dịch có được do chương trình tiêm chủng mở

rộng lúc bé bắt đầu giảm đi hoặc đã suy giảm đáng kể.

➢ Lứa tuổi bước vào hôn nhân và có kế hoạch sinh sản, cần

được bảo vệ bằng miễn dịch cho bản thân cũng như cho

con của họ.

Tại sao người trưởng thành cũng cần 
tiêm chủng?



Lợi ích từ việc tiêm vắc xin Cúm:

➢ Ngừa các chủng cúm đang lưu hành rộng rãi: A/H3N2, A/H1N1 và Tuýp B

➢ Theo CDC, nghiên cứu năm 2018 cho thấy tiêm phòng cúm ở người

trưởng thành giảm nguy cơ nhập viện tại khoa ICU lên đến 82%, giảm số

lượng nhập viện ở người bị tiểu đường và bệnh phổi mãn tính.

➢ Tiêm phòng cúm giảm trung bình 40% nguy cơ nhập viện do các triệu

chứng của bệnh cúm ở phụ nữ mang thai.

Tại sao người trưởng thành cần tiêm ngừa 
Cúm hàng năm?





Vắc xin ngừa HPV

Nhiễm HPV có thể gây ra:

➢ Ung thư cổ tử cung, âm đạo và âm hộ 

ở phụ nữ

➢ Ung thư dương vật ở nam giới.

➢ Ung thư hậu môn và vòm họng ở cả 

phụ nữ và nam giới.

Khoảng 14 triệu người, bao gồm 

cả thanh thiếu niên bị nhiễm vi rút 

HPV mỗi năm.

Nguồn tham khảo: HPV Vaccines: Vaccinating Your Preteen or Teen, https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html 



HPV tìm thấy nhiều nhất ở cổ
tử cung và hậu môn (91%)

HPV được tìm thấy ở hầu
họng chiếm 72% 

Một số vị trí tìm thấy sự hiện diện của HPV

HPV được tìm thấy ở dương
vật chiếm 63% 





Độ tuổi khuyến nghị tiêm ngừa HPV

Nguồn tham khảo:

MMWR / December 16, 2016 / Vol. 65 / No. 49, US Department of Health and Human Services/Centers for Disease

Control and Prevention.

FDA approves expanded use of Gardasil 9 to include individuals 27 through 45 years old.

Độ tuổi khuyến nghị tiêm HPV cho nam và nữ

➢ Cervarix: khuyến cáo từ 9-25 tuổi, một số

thông tin kê toa có thể thay đổi từ 10-25 tuổi.

➢ Gardasil: khuyến cáo từ 9- 26 tuổi.



Vắc xin ngừa HPV

Độ tuổi CDC khuyến cáo tiêm HPV ở nam giới 



Stt Phòng bệnh Số liều
Nước sản 

xuất
Vacxin

Đơn giá

Lưu ý
(1.000đ)

1 Viêm gan B 3* Bỉ Engerix B 235

2 Viêm gan B + A 4 Bỉ Twinrix 560

3 Cúm mùa 1* Pháp Vaxigrip 325

4 Bạch hầu, ho gà, uốn ván 1 Pháp Adacel 620

5 Thủy đậu (trái rạ) 2 Hàn quốc Varicella 700 Chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và 

cho con bú
6 Sởi, Quai bị, Rubella 1 Mỹ MMR II 265

7 Ngừa HPV 3 Bỉ Cervarix 950

Tối ưu: Nên tiêm từ 10 đến 25 tuổi.

Không tiêm cho phụ nữ mang thai.

( tiêm mũi cuối trước khi có thai tốt nhất

3 tháng , ít nhất 1 tháng )

8 Uốn ván 5* Việt Nam VAT 100
Đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ mang 

thai

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

Lịch tiêm cho người trưởng thành



Các vắc xin cần thiết cho phụ nữ chuẩn bị 
mang thai



➢ Một số bệnh mắc trong thời kỳ mang thai có thể ảnh

hưởng tới mẹ và thai.

➢ Có nhiều nguy cơ cho thai: thai chết lưu, sẩy thai, dị

dạng bẩm sinh….

➢ Khả năng miễn dịch thu được nhờ các mũi tiêm lúc

nhỏ đã bắt đầu giảm hoặc giảm đáng kể.

➢ Bé nhận được kháng thể từ mẹ.

Tại sao phụ nữ chuẩn bị mang thai/ đã mang thai 
nên cần tiêm ngừa?



➢ Sởi: 20- 60% PNMT mắc Sởi có thể gây sẩy thai hoặc sinh non.

➢ Rubella:

❑ Nếu 3 tháng đầu mẹ nhiễm Rubella: gây dị tật thai nhi hoặc sẩy thai.

❑ Ảnh hưởng đến sự hình thành mắt, não, tim của thai nhi

➔ Trẻ sinh ra bị hội chứng Rubella bẩm sinh

➢ Quai bị: gây viêm buồng trứng, ảnh hưởng tế bào trứng, dị tật bẩm sinh,

sinh non và thai chết lưu.

Một số bệnh lý có thể gặp lúc mang thai



Hội chứng Rubella bẩm sinh

Trẻ bị đục thủy tinh thể do hội 

chứng Rubella bẩm sinh



Một số bệnh lý có thể gặp lúc mang thai

➢ Cúm: vi rút có thể qua hàng rào nhau thai, tấn công vào thai nhi trong ba tháng

đầu có thể gây dị tật cho thai nhi, sẩy thai, thai chết lưu…

➢ Thủy đậu: nếu mẹ bị Thủy đậu lúc mang thai có thể gây sẩy thai, thai chết lưu

hoặc tăng nguy cơ tử vong chu sinh ở trẻ em.

➢ Viêm gan B: nếu trẻ sơ sinh bị nhiễm Viêm gan B, nguy cơ trở thành viêm gan B

mạn tính lên đến 90%, tăng nguy cơ tiến triển thành xơ gan và ung thư gan.

Nguồn tham khảo: CDC, When a Pregnant Woman Has Hepatitis B



Uốn ván sơ sinh Rubella trên phụ nữ mang thai

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÂM SÀNG 



Stt Phòng bệnh Số liều
Nước 

sản xuất
Vacxin

Đơn giá
Lưu ý

(1.000đ)

1 Cúm mùa 1 Pháp Vaxigrip 325 Bất kỳ thời gian nào trước hoặc trong thai kỳ

2 Viêm gan B 3* Bỉ Engerix B 235

Nên tiêm chủng mũi cuối cùng trước khi

mang thai ít nhất 3 tháng

3 Viêm gan B + A 4 Bỉ Twinrix 560

4 Bạch hầu, ho gà, uốn ván 1 Pháp Adacel 620

5 Thủy đậu (trái rạ) 2 Hàn quốc Varicella 700

6 Sởi, Quai bị, Rubella 1 Mỹ MMR II 265

7 Uốn ván 2* Việt Nam VAT 100

Mũi 1 : Sớm nhất khi có thai / 3 tháng giữa

thai kỳ

Mũi 2 : sau mũi 1 ít nhất 1 tháng , nên hoàn 

thành trước khi sinh 30 ngày 

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

Lịch tiêm cho phụ nữ chuẩn bị mang thai



THANK 

YOU!!!!


