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VIETNAMESE

THUỐC CHỦNG NGỪA
Đi chủng ngừa để luôn được khỏe mạnh

TẠI SAO TÔI CẦN THUỐC CHỦNG NGỪA?
Tại Hoa Kỳ, có nhiều chứng bệnh trước đây đã 
làm cho những người bị bệnh nặng giờ gần như 
không còn nữa. Một trong những lý do chính là 
do việc dùng thuốc chủng ngừa. Thuốc chủng 
ngừa giúp ngăn ngừa những bệnh có thể lây 
từ người này sang người khác. Khi được tiêm 
chủng để ngừa những bệnh quý vị cần ngừa, quý 
vị bảo vệ cho chính mình lẫn người thân yêu của 
mình khỏi bị bệnh.

THUỐC CHỦNG NGỪA HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Thuốc chủng ngừa được làm từ cùng một loại 
siêu vi (còn gọi là mầm bệnh) gây nên bệnh. 
Mầm bệnh dùng để làm ra thuốc chủng ngừa 
này hoặc là “chết” hay yếu. Mầm bệnh này sẽ 
không làm quý vị bị bệnh. Trái lại, mầm bệnh 
sẽ giúp cơ thể quý vị chống lại các vi trùng và 
các bệnh do chúng gây ra.

Một số người có phản ứng phụ nhẹ sau 
khi được chủng ngừa. Những phản ứng 
phụ này sẽ hết trong một, hai ngày.

Một số người có phản ứng phụ hiếm không tốt sau khi 
được chủng ngừa. Trong đa số trường hợp, những phản 
ứng phụ này phát sinh trong một vài phút hoặc trong một 
vài giờ sau khi được chủng ngừa.

TÔI CẦN LOẠI THUỐC CHỦNG NGỪA NÀO?
Trong bảng ở mặt bên kia trình bày những loại 
chủng ngừa người lớn và trẻ em cần. Những 
người lớn chưa được chủng ngừa tất cả các loại 
như trẻ em có thể cần chủng ngừa thêm. Thảo 
luận với bác sĩ của quý vị để biết loại chủng ngừa 
nào quý vị cần

 Đau/Đỏ Nổi mẩn nhẹ Sốt nhẹ  Thở khó Cảm thấy chóng mặt Nổi mẩn/Ngứa  Sưng cổ họng

Thuốc chủng ngừa là thuốc tiêm để giữ cho quý vị khỏi bị bệnh.

Tên bác sĩ của tôi:

Số điện thoại bác sĩ của tôi:

AI CẦN THUỐC CHỦNG NGỪA?

THUỐC CHỦNG NGỪA CÓ PHẢN ỨNG PHỤ GÌ KHÔNG?

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng vào: www.vaccines.gov

Translated by: Tuyet Lan Bui
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Thuốc 
chủng 

ngừa quý 
vị cần:

Thuốc 
chủng 

ngừa này 
tên gì?

Ai cần được chủng ngừa?
Thuốc chủng ngừa này 

ngăn được bệnh gì? Nguyên nhân gây bệnh là gì?Chỉ dành 
cho trẻ 

em* 

Trẻ em và 
Người lớn

Chỉ dành 
cho người 

lớn


DTaP
hoặc

Td/Tdap
X

Bệnh bạch hầu Sốt, rát cổ và ớn lạnh

Bệnh uốn ván Chuột rút cơ bắp đau đớn và 
khó thở hoặc khó nuốt 

Bệnh ho gà Ho dữ dội và khó thở, khó ăn 
và khó uống 

 Flu X Bệnh cúm Viêm mũi, cổ họng và phổi

 HepA X Viêm gan siêu vi A Một loại bệnh gan

 HepB X Viêm gan siêu vi B Một loại bệnh gan

 Hib X Cúm trực khuẩn loại b Nhiễm trùng lớp màng bao 
quanh não và tủy sống

 HPV X
Ung thư cổ tử cung Một loại bệnh ung thư của  

phụ nữ

Mụn ở vùng sinh dục Một loại bệnh có thể lây truyền 
qua đường tình dục

 IPV X Sốt tê liệt Cơ thể không vận động được 
hoặc có lúc không thở được

 MCV4 X Viêm màng não cầu 
khuẩn 

Nhiễm trùng lớp màng bao 
quanh não và tủy sống

 MMR X

Bệnh sởi Sốt, nổi mẩn, chảy nước mũi và ho

Quai bị Sốt, nhức đầuvà sưng hạch 
nước miếng

Ban đỏ Sốt, sưng hạch và nổi mẩn

 PCV X Viêm phế cầu khuẩn Viêm phổi

 RV X Sốt tiêu chảy Sốt, ói và tiêu chảy

 Thủy đậu Bệnh thủy đậu (bệnh 
trái rạ) Ngứa nổi mẩn khắp người

 Zoster X Bệnh giời leo hay zona Nổi mẩn đau nhức và phồng dộp

Đi chủng ngừa để luôn được khỏe mạnh
Đi gặp bác sĩ để được khám định kỳ và chủng ngừa mà quý vị cần.

Những thuốc chủng ngừa đánh dấu dưới đây cần cho: ______________________  ____________________
 (Tên họ) (Tuổi)
Buổi khám kế tiếp của quý vị là: _________________  ____________ (sáng/chiều)  ____________________
 (Ngày) (Giờ) (Ngày sinh)

* Trẻ em từ 0 đến 18 tuổi

Giữ cho quý vị và người thân luôn được khỏe mạnh Hãy đi chủng ngừa.


