
Tiêm chủng là sử dụng vắc xin để kích thích cơ thể sinh ra miễn dịch chủ 
động đặc hiệu chống lại một bệnh truyền nhiễm. Tiêm chủng là biện pháp 
phòng bệnh hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do 
bệnh truyền nhiễm gây ra.
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CÁC BỆNH DO VI KHUẨN ĐÃ CÓ VẮC XIN PHÒNG BỆNH: 

CÁC BỆNH DO VI RÚT ĐÃ CÓ VẮC XIN PHÒNG BỆNH: 

ĐỂ PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM

TIÊM CHỦNG LÀ BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ  

Phế cầu
Phế cầu khuẩn là nguyên nhân gây ra viêm 
màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, 
viêm tai giữa, ... Phế cầu được phòng ngừa 
nhờ tiêm vắc xin cho trẻ từ 6 tuần - 5 tuổi.

Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho
gà, uốn ván giúp xây dựng hệ miễn dịch khỏe 
mạnh, chống lại 3 bệnh dịch nguy hiểm này. 

Não mô cầu
Viêm màng não do não mô cầu có tỷ lệ tử 
vong cao 5-15%. Chủ động tiêm vắc xin
phòng não mô cầu cho trẻ em là một trong
những biện pháp hiệu quả để ngừa bệnh.

Bệnh lao 
Vắc xin chủng ngừa lao BCG cung cấp sự bảo 
vệ hiệu quả giúp phòng ngừa bệnh lao phổi,
đặc biệt là cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bệnh tả
Bệnh tả hay dịch tả là bệnh dịch nguy hiểm do
điều kiện vệ sinh kém. Bệnh từng gây ra cái 
chết cho hàng triệu người trên thế giới khi 
vắc xin phòng ngừa bệnh chưa ra đời.  

Thương hàn, ung thư cổ tử cung do HPV,
Hemophilus in�uenzae type B (Hib), ...

Cúm 
Tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh cúm mùa 
hàng năm giúp bảo vệ cơ thể khỏi các chủng 
vi rút cúm mới biến đổi liên tục theo thời gian.

SARS-CoV-2 (COVID-19)
Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đã và đang được 
triển khai rộng rãi trên cả nước, góp phần 
giúp ngăn chặn đại dịch, bảo vệ sức khỏe và
tính mạng người dân. 

Bại liệt, tiêu chảy do Rotavirus, viêm não
Nhật Bản B, sốt vàng,...

Bệnh dại
Một khi đã lên cơn dại thì nạn nhân chắc chắn 
tử vong. Vì thế cần tiêm ngừa dại càng sớm 
càng tốt ngay sau bị chó, mèo nghi dại cắn. 

Sởi, quai bị, rubella, thủy đậu
Đây là những căn bệnh dễ lây lan tạo thành 
dịch nhưng phòng ngừa được bằng vắc xin
và tạo kháng thể bảo vệ lâu dài.

Viêm gan B 
Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ 
nhiễm virus viêm gan B cao nhất thế giới 
và tiêm vắc-xin phòng viêm gan B là biện 
pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh.


