Khuyến cáo hoãn lại thời gian biểu tiêm vắc-xin ngừa lao
Tại sao phải hoãn lại thời gian biểu tiêm chủng
Đài Loan là thuộc trong số rất ít các quốc gia trên toàn cầu chủ động theo dõi giám sát những
phản ứng không tốt của vắc-xin ngừa lao, theo dữ liệu hiện nay cho thấy, các ca bị viêm
xương/viêm tủy xương do tiêm vắc-xin ngừa lao đều là các trường hợp tiến hành tiêm chủng
trong vòng 3 tháng sau khi sinh, mặc dù không thể hoàn toàn xác nhận được việc xảy ra viêm
xương/viêm tủy xương có liên quan đến thời gian tiến hành tiêm chủng hay không, nhưng
quy hoạch hoãn lại thời gian biểu khuyến cáo tiêm chủng vắc-xin ngừa lao, để giảm bớt các
trường hợp bị viêm xương/viêm tủy xương do tiêm chủng vắc-xin ngừa lao.

Tại sao không ngừng tiêm chủng
Vắc-xin ngừa lao từ khi ra đời tới nay đã hơn 100 năm, khi đó do nguồn tài nguyên phòng
bệnh còn hạn chế, khiến tiêm chủng vắc-xin ngừa lao trở thành sự chọn lựa hàng đầu trong
phòng chống bệnh lao. Nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ y học và sự nghiên cứu
chất kháng sinh, vai trò phòng ngừa bệnh lao hiện nay của vắc-xin ngừa lao đã dần dần giảm
đi. Nhưng Đài Loan trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn ngừng tiêm chủng
vắc-xin ngừa lao theo quy định của Liên minh quốc tế chống Lao và Bệnh phổi (IUATLD), do
vậy không khuyến cáo ngừng hoàn toàn việc tiêm chủng vắc-xin ngừa lao.

Thời điểm tiêm chủng thích hợp

Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, thời gian biểu khuyến cáo chủng vắc-xin ngừa lao từ tiêm sớm nhất
trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi sinh, điều chỉnh thành trong khoảng thời gian từ khi tròn
5 – 8 tháng cho tới trước 1 tuổi hoàn thành tiêm chủng.

Hiện trạng bệnh lao của Đài Loan
Nhờ sự nỗ lực của nhân viên dịch tễ công cộng/nhân viên y tế, so với 10 năm về trước tỷ lệ
xảy ra bệnh lao đã giảm thấp gần 40%, ngoài một số thị trấn làng xã vẫn có tỷ lệ mắc bệnh lao
khá cao, ngoài ra tỷ lệ mắc bệnh lao ở đại đa số các khu vực đều giảm dần, tỷ lệ mắc bệnh lao
năm 2014 là 48 ca/100 ngàn người.

Cách ứng biến những ảnh hưởng(do) hoãn thời gian tiêm chủng
Hoãn lại thời gian biểu tiêm chủng vắc-xin ngừa lao gây lo ngại về việc làm gia tăng các ca trẻ
em bị mắc bệnh lao, các biện pháp ứng phó liên quan như sau:
•
Theo nghiên cứu của Đài Loan cho thấy, điều trị nhiễm lao tiềm ẩn đối với trẻ sơ sinh và
trẻ nhỏ bị nhiễm khuẩn lao nhưng chưa phát bệnh mà nói, đạt được 96% khả năng bảo
vệ. Do vậy khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được xác nhận chắc chắn có tiếp xúc với người mắc
bệnh lao, nhân viên dịch tễ công cộng sẽ khởi động (đưa ra)cơ chế đánh giá/ giới thiệu
chuyển tiếp trường hợp nhiễm lao tiềm ẩn, nhanh chóng để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị
nhiễm nhưng chưa phát bệnh bước vào điều trị nhiễm lao tiềm ẩn, có thể ngăn chặn
một cách hiệu quả sự tiến triển của bệnh lao.
•
Tiếp tục tăng cường các sách lược phòng chống hiện có (bao gồm: chủ động phát hiện,
quản lý từng trường hợp, theo dõi người từng tiếp xúc với bệnh nhân lao), qua đó rút
ngắn thời gian gây lây nhiễm, nhờ vậy làm giảm rủi ro phơi nhiễm của trẻ sơ sinh và trẻ
nhỏ.

