CHỦNG NGỪA
Chủng ngừa cho trẻ em là mô ̣t cần thiế t mà tấ t cả các bà me ̣ đề u phải nghĩ đến
và sau đó me ̣ nên giữ tất cả những giấ y tờ có ghi lich
̣ trình chủng ngừa cho con
mình đươ ̣c ký bởi Bác sĩ hay Nữ Hô ̣ Sinh. Nế u có thể me ̣ nên ghi nhớ những thứ
thuố c nào thích hơ ̣p hoă ̣c không thích hơ ̣p đố i với con. Những giấ y tờ đó me ̣ nên
luôn giữ ở nhà hoặc khi gia đình du lich
̣ cũng nên mang theo vì nó luôn luôn có giá
tri khi me ̣ thay đổ i chổ ở hoặc thay đổ i bác sĩ chữa bê ̣nh cho gia đình. Vẫn biế t là
bạn có thể viế t hoặc điêṇ thoa ̣i để hỏi la ̣i bác si ̃ của ba ̣n nhưng trong trường hơ ̣p
khẩn cấ p thì quả là mấ t thì giờ vô cùng. Trường hơ ̣p khẩn cấ p thông thường là khi
trẻ xa nhà và bi tai
̣ na ̣n gây thương tích cầ n phải chích ngừa ‘tetanus’ điề u cầ n thiế t
và quan tro ̣ng cho bác sĩ đang tri ̣liêụ cho con ba ̣n là bác si ̃ cầ n biế t con ba ̣n đã
chích ngừa phong đòn gánh (tetanus) hay chưa?
Chích ngừa bê ̣nh yế t hầ u, ho gà và phong đòn gánh (D, P, T shots): Sự chủng
ngừa để chố ng la ̣i ba binh
̣ này luôn luôn chích cùng mô ̣t lầ n trong mô ̣t công thức
chung (ba loa ̣i thuố c ngừa trong mô ̣t mủi thuố c) sự chích ngừa này luôn luôn đươ ̣c

bắ t đầ u sớm khi trẻ vừa đươ ̣c mô ̣t tháng. Ba mủi thuố c sẽ đươ ̣c chích đề u đặn trong
ba tháng liên tiế p, mỗi mủi cách nhau mô ̣t tháng. Tuy nhiên thời gian giữa hai lầ n
chích có thể kéo dài hơn mô ̣t tháng thì mủi thuố c vừa chích tháng trước vẫn còn có
hiê ̣u lực, nhưng nế u ba ̣n để quá lâu thì phải bắ t đầ u la ̣i. Vì thế cho nên ba ̣n không
nên trể ha ̣n chích thuố c cho em quá lâu.
Thường thường thì thuố c có hiê ̣u lực rấ t cao sau ba lầ n chích nhưng sau đó vài
tháng thì sẽ giảm dầ n. Vì thế cho nên mô ̣t năm sau ba ̣n la ̣i phải cho em đi chích trở
la ̣i (khi em đươ ̣c 12 tháng đế n 18 tháng) để duy trì hiê ̣u lực của thuố c ở đô ̣ cao. Và
sau đó khi em đươ ̣c 4 tuổ i ba ̣n cho em chích thêm mô ̣t lầ n nữa.
Loa ̣i thuố c chủng ngừa này thường gây nên phản ứng (phầ n lớn do thuố c ho
gà) gồ m có số t, biế ng ăn, khó chiu,
̣ đau xung quanh vùng chích thuố c, phản ứng
này thường thấ y xuấ t hiê ̣n sau 3 hoặc 4 giờ sau khi chích thuố c. Bác si ̃ có thể cho
mô ̣t vài loa ̣i thuố c làm giảm bớt các triê ̣u chứng khó chiụ kể trên cho con ba ̣n. Sau
mô ̣t ngày con ba ̣n sẽ bình thường trở la ̣i. Nế u qua đế n những ngày tiế p theo mà con
ba ̣n vẫn còn số t thì nguyên nhân không phải do chích ngừa mà có thể là do mô ̣t sự
nhiễm trùng nào đó. Thuố c ngừa không là nguyên nhân của triê ̣u chứng ho và cảm
la ̣nh.
Bác sĩ hoă ̣c Nữ Hô ̣ Sinh thường thường không chích thuố c ngừa cho trẻ khi trẻ
đang bi ̣cảm nhe ̣ hoặc đang bi ̣binh
̣ nhiễm trùng khác và cũng không thường chích
cho trẻ quá mô ̣t tuổ i (đó là khoảng tuổ i mà kháng thể của trẻ thấ p đố i với binh
̣ số t
tê liê ̣t), trẻ dưới mô ̣t tuổ i ít rắ c rố i hơn. Chổ chích ngừa có thể có vế t lồi ra và kéo
dài năm sáu tháng, điề u đó không có gì đáng lo nga ̣i cả.
Thuố c chủng Ho gà đươ ̣c lấ y từ vi trùng ho gà, thuố c có thể không cho trẻ mô ̣t
sự bảo vê ̣ hoàn toàn đố i với binh
̣ ho gà nhưng nế u mô ̣t đứa trẻ có chủng ngừa rồ i,
khi mắ c binh
̣ thường nhe ̣ hơn. Ho gà là binh
̣ nguy hiểm cho trẻ sơ sinh và đó là lý
do sự chủng ngừa đươ ̣c khởi sự sớm cho trẻ. Phải có khoảng hai hoặc ba lầ n chích
thuố c, rồ i có thể , mới có đủ kháng thể cao chố ng la ̣i binh
̣ vì thế cho nên thuố c ngừa
ho gà không thể có hiê ̣u lực sau khi chích mủi thuố c đầ u tiên đươ ̣c và nhấ t là sau
khi trẻ đã nhiễm binh.
̣
Thuố c chủng ngừa binh
̣ yế t hầ u: Chấ t đô ̣c đươ ̣c lấ y từ vi trùng binh
̣ yế t hầ u,
go ̣i là đô ̣c tố yế t hầ u (đây là chấ t gây nên sự hủy hoa ̣i cho người khi mắ c binh)
̣ đã
đươ ̣c chất hoá ho ̣c điề u chế trở thành chấ t đô ̣c vô ha ̣i và tác du ̣ng ngừa binh
̣ yế t
hầ u. Đô ̣c tố yế t hầ u khi chích vào cơ thể giúp cho cơ thể tự ta ̣o nên mô ̣t sự bảo vê ̣
chố ng la ̣i đô ̣c tố yế t hầ u từ ngoài đưa đến. Phải bảo đảm là em bé đã chích đủ ba
lầ n khi còn nhỏ và mô ̣t lầ n khi em đươ ̣c mô ̣t tuổ i và mỗi ba năm mô ̣t lầ n về sau
này. Nế u đươ ̣c chủng ngừa đề u đă ̣n như thế em sẽ có đủ yế u tố chố ng la ̣i binh
̣ yế t
hầ u.
Thuố c ngừa phong đòn gánh: Chấ t đô ̣c đươ ̣c lấ y từ vi trùng phong đòn gánh.
Khi cơ thể đã đươ ̣c chích năm sáu lầ n như vâ ̣y cơ thể sẽ từ từ ta ̣o dựng mô ̣t sự bảo
vê ̣ lâu dài chố ng la ̣i bê ̣nh phong đòn gánh. Chấ t này khác với chấ t kháng đô ̣c tố

phong đòn gánh lấ y ở huyế t thanh của ngựa, huyế t thanh ngựa chỉ cho sự tri liê
̣ ̣u
thức thời và có tính cách ta ̣m thời. Phong đòn gánh là bê ̣nh nhiễm trùng trầm tro ̣ng,
thin̉ h thoảng thường xãy ra khi bi thương
tích, vi trùng thường tìm thấ y trong đấ t
̣
bùn và ở những nơi có phân ngựa và phân bò. Tuy nhiên vi trùng cũng có thể tìm
thấ y trong thành phố hoă ̣c mô ̣t vài nơi khác, nhiề u người nghĩ rằ ng đồ vâ ̣t rỉ sét hay
thường có trùng phong đòn gánh. Sự thâ ̣t thì không phải như vâ ̣y. Ngày nay nế u
mô ̣t đứa trẻ đã có sẵn sự bảo vê ̣ nhờ ở kế t quả của sự chủng ngừa nế u bi thương
̣
nặng bác sĩ vẫn cho chích thuố c thêm để sự bảo vê ̣ đươ ̣c cao hơn. Nhưng nế u bác
si ̃ không biế t chắ c là em có đươ ̣c chích thuố c ngừa hay chưa thì bác sï thường cho
chích huyế t thanh của ngựa cho chắ c chắ n. Đó là lý do ta ̣i sao me ̣ phải giữ tấ t cả
lich
̣ trình chủng ngừa cho em là vâ ̣y. Sự hữu hiê ̣u của thuố c chủng ngừa chỉ có
đươ ̣c rấ t châ ̣m và ở đô ̣ cao sau khi chủng ngừa lần thứ hai. Nế u em đã chích đủ
lươ ̣ng và đã lâ ̣p la ̣i đủ ba lầ n cho mỗi ba năm thì khi em bi thương
bác si ̃ sẽ cho em
̣
chích thêm liề u lươ ̣ng chủng ngừa để làm tăng thêm sự bảo vê ̣ ở đô ̣ cao và tố t hơn.
Chủng ngừa đâ ̣u mùa: đây là điề u mà tấ t cả trẻ em hầ u như đề u đươ ̣c làm.
Thời gian tố t nhấ t cho sự chủng ngừa đâ ̣u mùa là khi em chưa đươ ̣c mô ̣t tuổ i, đó là
thời gian ít làm cho em mắ c binh.
̣ Bê ̣nh đâ ̣u mùa là binh
̣ trầ m tro ̣ng nguy hiể m. Và
sự chủng ngừa cho em tránh đươ ̣c bê ̣nh mô ̣t cách chắ c chắ n. Khi đươ ̣c chủng ngừa
đâ ̣u em sẽ mắ c phải bê ̣nh đâ ̣u nhe ̣ và bênh
̣ sẽ cho em tính miễn dich
̣ đố i với bê ̣nh.
Trong năm đầ u nế u em thường hay bi bê
̣ ̣nh ngoài da như ghẻ ngứa hoă ̣c hăm lở
thì không nên chủng ngừa đâ ̣u mùa cho em, phải đơ ̣i cho đế n khi nào em thâ ̣t khỏi
bê ̣nh, trừ khi có binh
̣ đâ ̣u mùa đang hoành hành trong vùng. Thuố c chủng ngừa
cũng không nên chích cho những em yế u đuố i hay đau vă ̣t vãnh. Không nên chủng
đâ ̣u khi em đang bi số
̣ t hoă ̣c có người trong gia đình bi ̣cảm la ̣nh hoă ̣c chính em bi ̣
cảm la ̣nh hoă ̣c đang bi xáo
trô ̣n nào đó. Cũng không nên chủng ngừa cho em nế u
̣
trong gia đình đang có mô ̣t em khác bi ghe
̣ ̉ lở và em đó cũng chưa đươ ̣c chủng
ngừa đâ ̣u mùa.
Để đươ ̣c bảo vê ̣, trẻ phải đươ ̣c chủng ngừa mỗi 5 năm mô ̣t lầ n. Trường hơ ̣p có
dich
̣ hoặc ở nhà bên ca ̣nh có người bi đâ
̣ ̣u mùa thì tấ t cả mo ̣i người phải đươ ̣c đi
trồ ng đâ ̣u la ̣i ngay.
Bên ca ̣nh các sự chủng ngừa kể trên ba ̣n còn nên cho em ngừa bênh
̣ số t tê liêt.̣
Bác si ̃ của ba ̣n sẽ cho ba ̣n mô ̣t sự chỉ dẫn và khuyên bảo đế n tuổ i nào thì nên cho
em khởi đầ u ngừa bênh
̣ tê liê ̣t và khoảng cách bao lâu giữa hai kỳ chủng ngừa của
bê ̣nh số t.
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