Ấn bản tháng 4 năm 2021

Định kì

Vắc xin Vắc xin phòng ngừa vi rút Rota
sống (Vắc xin dạng uống)

Định kì

Vắc xin
bất hoạt Vắc xin phòng Hib

Định kì

Vắc xin
bất hoạt Vắc xin phế cầu khuẩn ở trẻ em

Định kì

11 tháng

10 tháng

9 tháng

8 tháng

7 tháng

6 tháng

5 tháng

4 tháng

3 tháng

2 tháng

Độ tuổi (tính tròn năm)
Tuổi

Tuổi

Tuổi

Tuổi

Tuổi

Tuổi

Cần tiêm 3 lần khi trẻ dưới 1 tuổi.
Lần tiêm thứ 3 cách lần tiêm thứ 2 từ 4-5 tháng. Nếu từ 1 tuổi trở lên mà chưa tiêm thì nên tiêm càng
sớm càng tốt. (Tiêm chủng tự nguyện)

Vắc xin ngừa viêm gan B

Vắc xin (Ngoại trừ trường hợp tiêm
bất hoạt

Độ
tuổi

1 tháng

11 tháng

10 tháng

9 tháng

8 tháng

7 tháng

6 tháng

5 tháng

4 tháng

3 tháng

Độ
tuổi

1 tháng

Đã tiêm chủng
Tên vắc xin

2 tháng

Để bảo vệ các con yêu thương khỏi những căn bệnh có thể phòng ngừa bằng các loại vắc xin (VPD) thì điều quan trọng là bạn hãy nhớ cho trẻ đi tiêm phòng đúng độ tuổi, đúng lịch.
Lịch tiêm chủng này là một đề án của Tổ chức phi lợi nhuận KNOW-VPD (Hiệp hội hiểu biết về bệnh phòng chống bằng vắc xin và bảo vệ trẻ em) nhằm sớm tạo hệ miễn dịch cho trẻ.
Về lịch tiêm chủng dự phòng cho trẻ, tùy theo phương pháp tiêm phòng của từng khu vực và tình trạng lây lan của các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, hãy trao đổi với bác sĩ phụ trách để lên lịch tiêm chủng.

LỊCH TIÊM CHỦNG

phòng lây nhiễm giữa mẹ và con)
Đơn trị

Có 2 loại vắc xin phòng siêu vi trùng Rota là vắc xin đơn trị (monovalent) và vắc xin hóa trị 5 (pentavalent).
Bắt đầu tiêm chậm nhất là đến 14 tuần 6 ngày sau khi sinh, cho trẻ tiêm số mũi cần thiết của từng loại.

Hóa trị 5

Quan trọng là phải thực
hiện tiêm đồng thời để
nhanh chóng tiêm đủ số lần
cần thiết của vắc xin phòng
vi rút Rota, Hib, vắc xin phế
cầu khuẩn ở trẻ, vắc xin hỗn
hợp 4 loại.

Tiêm 1 lần vắc xin hỗn hợp 3 loại để phòng lây
nhiễm ho gà. (Tiêm chủng tự nguyện)
Tổ chức y tế thế giới WHO cũng khuyến nghị tiêm
chủng bổ sung vào thời kỳ này.

Vắc xin hỗn hợp 2 loại
(DT): Tiêm chủng bổ sung
vào năm 11 tuổi
(Đối tượng tiêm chủng:
trẻ từ 11-12 tuổi)

Vắc xin hỗn hợp 4 loại (DPT-IPV)

Vắc xin Vắc xin hỗn hợp 3 loại, vắc xin
bất hoạt

Định kì

Vắc xin
sống Vắc xin BCG (phòng lao)

Định kì

phòng bại liệt

Vắc xin
sống

Vắc xin MR
(Vắc xin phối hợp sởi – rubella)

Định kì

Vắc xin
sống

Vắc xin phòng thủy đậu

Định kì

Sau sinh nhật 1 tuổi thì hãy thực hiện tiêm
chủng đồng thời. Có thể tiêm chủng đồng thời
6 mũi tiêm phòng gồm vắc xin ngăn ngừa Hib,
phế cầu khuẩn ở trẻ em, tiêm chủng hỗn hợp
4 loại, MR (sởi-rubella), thủy đậu, quai bị.

Ở nước ngoài, thông thường trẻ
trên 4 tuổi sẽ được tiêm vắc xin
phòng bại liệt. (Tiêm chủng tự
nguyện)

Ở nước ngoài, thông thường sẽ tiêm vắc
xin hỗn hợp 3 loại. (Tiêm chủng tự
nguyện)
Khuyến khích cho trẻ đã đi
mẫu giáo và trẻ từ 4 đến 6
tháng tuổi ở độ tuổi đi nhà
trẻ.

Trẻ chưa được tiêm chủng thì nên tiêm 2 lần.(*)
Vắc xin
sống

Vắc xin phòng quai bị

Tự
nguyện

Vắc xin
bất hoạt

Vắc xin viêm não Nhật Bản

Định kì

Vắc xin
bất hoạt

Vắc xin phòng bệnh cúm

Tự
nguyện

Vắc xin
bất hoạt

Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung
(Virut Human papilloma/HPV)

Định kì

Vắc xin
bất hoạt

Vắc xin phòng viêm não mô cầu

Tự
nguyện

Theo tiêu chuẩn thì từ 3 tuổi trở lên trẻ có thể
tiêm phòng, nhưng từ 6 tháng tuổi trở lên trẻ
cũng có thể tiêm được.
Mùa thu
hàng năm

Là một phần của chương trình tiêm chủng tự
nguyện, trẻ em gái có thể được tiêm phòng vắcxin 9-valent trong khi trẻ em trai có thể được tiêm
phòng vắc-xin 4-valent

Vắc xin
sống

Ngoài các loại vắc xin kể trên, trẻ có thể phải tiêm phòng các bệnh như sốt vàng da, viêm gan A và bệnh
dại khi đi ra nước ngoài. Nếu bạn quyết định đi ra nước ngoài, hãy xin tư vấn về chủng ngừa tại phòng
khám du lịch càng sớm càng tốt.

Về nguyên tắc, trường hợp tiêm trong khoảng thời gian được khuyến khích thì
miễn phí (Chi phí do nhà nước chi trả)

Vắc xin bất hoạt

Định kì

Vắc xin sống

Đa phần là mất phí (tự chi trả).
Tự
Tùy theo nhóm tự trị mà có thể được hỗ trợ chi phí. Các mũi tiêm chủng vắc
nguyện
xin tự nguyện cần thiết không kém các mũi tiêm chủng vắc xin định kỳ.

Tiêm chủng đồng thời
Tạo vào tháng 7 năm 2020

Hãy tham gia khi các con đang học lớp sáu của
trường tiểu học. (Đối tượng tiêm chủng định kì: Bé
gái từ năm thứ 6 tiểu học đến năm thứ 1 trung học )

Có thể tiêm từ năm 2 tuổi. Khuyến nghị tiêm đối với người đi du học nước ngoài hoặc sống trong kí túc xá.

Vắc xin du lịch

Vắc xin
bất hoạt

Tiêm chủng bổ sung vào năm 9 tuổi
(Đối tượng tiêm chủng: Trẻ từ 9 – 12 tuổi)

Hãy tiêm vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 trong năm.

Độ tuổi được tiêm chủng định kì
Độ tuổi có thể tiêm chủng tự nguyện

Có thể cùng lúc tiêm chủng nhiều loại vắc xin khác nhau. Tiêm chủng đồng thời cũng an toàn như khi tiêm chủng đơn lẻ từng loại vắc xin.
Chính phủ và Hiệp hội nhi khoa Nhật Bản đều khuyến khích tiêm vào vùng đùi. (Phần phía trước ngoài của bắp đùi)
Hãy xin tư vấn chi tiết từ bác sĩ phụ trách.

Thời kì tiêm chủng được khuyến khích không ghi
trong văn bản đi kèm

Thời kì tiêm chủng được khuyến khích
(Chữ số là số lần tiêm chủng)

Không ghi trong văn bản đi kèm nhưng khuyến khích
tiêm phòng
 Khoảng cách tiêm chủng gần nhất để tiêm các loại khác nhau giữa các loại vắc xin sống là 4 tuần (có thể tiêm cùng
ngày trong tuần 4 tuần sau).

( *)

Thông tin chi tiết tại:

Tìm kiếm
Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội hiểu biết về bệnh phòng chống
bằng vắc xin và bảo vệ trẻ KNOW-VPD.

