
• Những phản ứng  không tốt  thường gặp nhưng không nghiêm trọng:  bị áp xe cục bộ, viêm 
hạch . 

• Những phản ứng  không tốt  không hay gặp nhưng nghiêm trọng: viêm xương/viêm tủy xương. 

• Từ năm 2007 trở đi Đài 
Loan bắt đầu chủ động theo 
dõi giám sát những phản 
ứng không tốt của vắc-xin 
ngừa lao, theo dữ liệu cho 
thấy tỷ lệ xảy ra viêm xương, 
viêm tủy xương đạt khoảng 
55/1 triệu, vẫn thuộc phạm 
vi theo dự đoán của Tổ 
chức Y tế Thế giới. 

Tiêm chủng vắcxin ngừa lao có thể tránh cho trẻ em mắc bệnh lao nặng, theo nghiên cứu 
cho thấy, tỷ lệ bị lao màng não của trẻ em không tiêm vắc-xin ngừa lao đạt khoảng 152,5/1 
triệu, cao gấp 47 lần so với trẻ có tiêm vắc-xin ngừa lao, căn bệnh này nếu không điều trị 
sớm sẽ gây ra các tai biến không thể phục hồi như bệnh về dịch não tủy(không thể tự lo 
liệu cuộc sống cho bản thân được, gây ảnh hưởng tới trí óc), đồng thời cũng kèm theo tỷ lệ 
gây tử vong đạt khoảng 20%~40%. 

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu không có những triệu chứng dẫn đến phải kiêng không được 
tiêm chủng, nên tiêm chủng trong khoảng thời gian tròn 5-8 tháng, chậm nhất phải hoàn 
thành trước 1 tuổi. Nếu sau 1 tuổi mới tiêm chủng vắcxin ngừa lao, trước khi tiêm chủng 
phải tiến hành đánh giá khả năng nhiễm lao tiềm ẩn (kiểm tra bằng phương pháp tiêm vào 
dưới da theo cách khác), sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn, do vậy khuyến cáo nên 
tiến hành tiêm chủng theo đúng thời gian biểu được khuyến cáo. 

Những phản ứng không tốt có thể xảy ra sau khi tiêm chủng 

Thời điểm tiêm chủng thích hợp 

 

Trẻ nếu xuất hiện các phản ứng không tốt bị nghi ngờ là do tiêm vắc-xin ngừa lao như vết 
áp-xe/ sưng tấy cục bộ, nên nhắc bác sĩ đưa các yếu tố về tiêm chủng vắc-xin ngừa lao vào 
nội dung đánh giá; hoặc liên hệ với Sở (Trạm) Y tế địa phương hỗ trợ giới thiệu chuyển tới 
khoa Nhi của bệnh viện để điều trị (hoặc đề nghị bác sĩ chuyên khoa Nhi tiến hành hội 
chẩn), để có thể làm rõ hơn nguyên nhân gây bệnh. Người bị nghi/đã được xác nhận bị 
tổn thương do tiêm chủng vắc-xin ngừa lao, có thể thông qua sự giải thích và hỗ trợ của 
Sở Y tế tại nơi tiêm chủng, để xin cấp trợ cấp cứu trợ phòng ngừa thiệt hại do tiêm chủng.  
 

Mục đích tiêm chủng 

Những điều cần chú ý trước lúc trẻ 5 tuổi 

Giấy thông báo phụ huynh về tiêm chủng ngừa lao 

Tác dụng phụ 
Nguồn dữ liệu 

Viêm xương/ 
viêm tủy 

xương 

Nhiễm BCG 
lan tỏa 

Dữ liệu giám sát của Đài 
Loan 

( Trẻ ra đời trong khoảng 
năm 2008-2009) 

55 ca/ 
1 triệu người 

0 ca/ 
1 triệu người 

Báo cáo năm 2000 của 
Tổ chức Y tế thế giới 

2-700 ca/ 
1 triệu người 

2 ca/ 
1 triệu người 

Trạng thái bình thường sau khi tiêm chủng 

1-2 tuần 

Chỗ vết tiêm sẽ nổi 
lên một cục tròn nhỏ 
màu đỏ, sau đó sẽ to 
dần lên, hơi ngứa và 
đau nhưng không sốt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

4-6 tuần 

 
Sẽ chuyển thành vết loét 
hoặc có mủ, không cần bôi 
thuốc hoặc băng bó, chỉ cần 
giữ cho khô ráo sạch sẽ, nếu 
bị chảy mủ có thể dùng 
miếng gạc hoặc bông gòn vô 
trùng lau sạch, không được 
nặn.  

 

 

 

 

 

 

2-3 tháng 

Sẽ đóng vẩy và tự 
lành, để lại một vết 
sẹo nhỏ màu đỏ nhạt, 
sau một thời gian sẽ 
nhạt dần thành màu 
da.  

 

 

 

 

 

 

 

Trước  khi 
tiêm chủng 

• Trước hết hãy xác nhận hai bên gia đình của cha mẹ không có tiền sử gia đình bị nghi ngờ 
mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh (như trẻ em tử vong do nhiễm trùng không rõ 
nguyên nhân). Ngoài ra đối với trẻ sơ sinh được sinh bởi người mẹ bị nhiễm Virus gây hội 
chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV), sau khi xin ý kiến được bác sĩ chuyên khoa đồng ý, 
mới được tiêm chủng. 

Trong lúc  

tiêm chủng 

•Trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian tròn 5-8 tháng có sức hoạt động tốt, do vậy phải 
giữ chặt trẻ sơ sinh, để tiến hành tiêm vắc-xin ngừa lao được thuận lợi, đề nghị phụ 
huynh phối hợp theo sự chỉ dẫn chuyên môn của nhân viên y tế, để hoàn thành thuận 
lợi quá trình tiêm chủng.  

Sau khi  

tiêm chủng 

•Đề nghị phụ huynh thường xuyên cắt móng tay móng chân cho trẻ sơ sinh, sau khi 
tiêm chủng, dùng miếng gạc khô đắp lên chỗ tiêm và dán băng dính cố định lại, hoặc 
mặc áo có tay, tránh trẻ gãi làm bị thương chỗ tiêm, gây nhiễm trùng không cần thiết.  

Nếu bạn cần thêm các thông tin liên quan về vắc-xin ngừa lao, mời bạn tra cứu trên trang chủ  
giới thiệu về bệnh truyền nhiễm/bệnh lao thuộc website thông tin toàn cầu của Cục quản lý và 
kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan http://www.cdc.gov.tw . 

Các thông tin khác 

Phiếu trả lời của phụ huynh được thông báo: 
□ Tôi đã đọc kỹ “Giấy thông báo phụ huynh về tiêm chủng vắc-xin ngừa lao” và đã tiếp nhận 
sự hướng dẫn kiến thức y tế của nhân viên phụ trách tiêm.  
Họ tên trẻ em:                               (Hoặc con trai/ con gái của ) 
Phụ huynh ký tên:                                   Người phụ trách tiêm ký tên:                                    0   

Cục quản lý và kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan quan tâm bạn 


