
MMR No. 7 
Thông Tin 
về chích ngừa bệnh sởi, quai bị, và rubella (ban đào) 
(Thông tin cập nhật tính đến tháng Mười 2021) 
 
Bệnh sởi, quai bị, rubella (ban đào) là các chứng bệnh phổ biến do tình trạng nhiễm 
vi-rút (vi-rút sởi, quai bị, hoặc rubella) gây ra và chủ yếu xuất hiện ở trẻ em nhưng 
cũng có thể gặp ở người lớn. Bộ vắc-xin kết hợp MMR có tác dụng ngừa bệnh sởi, 
quai bị và rubella cùng một lúc. Không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh sởi, 
quai bị hoặc rubella. Chỉ có việc chích ngừa MMR đúng thời hạn và nhất quán mới 
có thể ngừa được các chứng bệnh này! 
 
Bệnh sởi là căn bệnh thường rất nặng, dễ dàng lây lan từ người này sang người 
khác. Bệnh này kéo dài khoảng 2 tuần lễ và kèm theo triệu chứng sốt cao, ho, viêm 
kết mạc, và nổi mẩn thông thường (exanthem). Các biến chứng thường gặp là viêm 
phổi và viêm tai giữa. Viêm não (chứng viêm não) xảy ra ở khoảng 1 trên 1.000 đến 
2.000 bệnh nhân, và có thể gây tử vong ở khoảng 30 phần trăm hoặc gây khuyết tật 
về tâm thần và thể chất. Trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn, mặc dù kể cả thiếu niên, 
đặc biệt dễ có nguy cơ mắc sởi - các nhóm tuổi này thường xuyên gặp các biến 
chứng hơn. Nếu mắc bệnh sởi khi còn nhỏ thì người bệnh dễ có nguy cơ mắc bệnh 
não SSPE hiếm gặp nhưng luôn gây tử vong. 
 
Bệnh quai bị là một căn bệnh do vi-rút kèm theo triệu chứng sốt, đau đầu và sưng 
tuyến nước bọt (“quai bị”). Cứ khoảng mười trường hợp mắc bệnh quai bị thì có một 
người mắc thêm chứng viêm màng não (bệnh viêm màng não) và đôi khi cả viêm 
não (chứng viêm não). Biến chứng thông thường hiếm gặp là suy giảm thị lực. Cứ 
bốn thiếu niên hoặc người lớn thì có một người gặp tình trạng sưng viêm tinh hoàn, 
và triệu chứng này đôi khi cũng có thể gây vô sinh. 
 
Bệnh rubella là chứng bệnh do vi-rút chủ yếu là nhẹ, kèm theo triệu chứng sốt, nổi 
mẩn (nổi mày đay) và sưng hạch bạch huyết. Cũng không phải là hiếm gặp trường 
hợp bệnh tiến triển mà không có các triệu chứng lâm sàng; những người này cũng 
có thể lây nhiễm cho những người xung quanh. Tuy nhiên, trong thời gian mang thai, 
bệnh sốt rubella có thể lây truyền sang thai nhi, dẫn đến sảy thai và thai chết lưu 
hoặc dị tật nặng ở mắt, tai, tim, hoặc não. 
 
 
Vắc-xin  
Các loại vắc-xin ngừa bệnh sởi, quai bị, và rubella (MMR) có các vi-rút vắc-xin còn 
sống nhưng đã bị làm suy yếu, các vi-rút này nhân bội sau khi chích ngừa. Vắc-xin 
được tiêm vào dưới da hoặc vào trong bắp thịt và thường có thể được dùng đồng 
thời với các loại vắc-xin khác mà không làm ảnh hưởng đến khả năng dung nạp 
hoặc công hiệu của vắc-xin đó. Bác sĩ của quý vị có thể tư vấn cho quý vị về các 
ngoại lệ đối với nguyên tắc này và khi nào vắc-xin bắt đầu có tác dụng ngừa bệnh. 
Theo kiến thức hiện tại thì không bắt buộc phải chích liều đệm sau khi đã chích vắc-
xin MMR hai lần.  



 

Ai nên chích ngừa và khi nào? 
Việc chích ngừa bệnh sởi, quai bị, rubella được Ủy Ban Thường Trực về Chủng 
Ngừa (STIKO) khuyến cáo áp dụng cho trẻ em 11 tháng tuổi. Để vắc-xin ngừa bệnh 
hiệu quả, trẻ em được chích ngừa lại vào thời điểm 15 tháng tuổi (cách lần chích 
ngừa thứ nhất ít nhất 4 tuần). 
Có thể chích vắc-xin này cho trẻ em từ 9 tháng tuổi trở lên, chẳng hạn như trước khi 
đi nhà trẻ. Nếu chích ngừa trước khi đứa trẻ được 11 tháng tuổi, thì lần chích ngừa 
thứ hai nên thực hiện ngay sau khi đứa trẻ tròn một tuổi. Bác sĩ của quý vị có thể tư 
vấn cho quý vị về việc này. 
STIKO cũng khuyến cáo tất cả những người lớn sinh sau năm 1970 và không biết rõ 
là đã được chích ngừa hay chưa, không chích ngừa hoặc chỉ chích ngừa một lần 
duy nhất khi còn nhỏ, nên chích ngừa bệnh sởi một lần duy nhất (MMR). Nhân viên 
ở một số ngành nghề nên được chích ngừa hai lần – trong đó cũng bao gồm cả sinh 
viên và nhân viên tại các trường cao đẳng, trường dạy nghề, và đại học. 
 
Đạo Luật Ngừa Bệnh Sởi yêu cầu bằng chứng chích ngừa bệnh sởi hai lần (bằng 
các loại vắc-xin MMR hoặc MMRV) cho các trẻ em và thiếu niên tại các cơ sở cộng 
đồng, cũng như cho những người làm việc trong một số ngành nghề và sinh sau 
năm 1970 (chẳng hạn như tại các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe cũng như tại các 
cơ sở cộng đồng dành cho trẻ em và thiếu niên).  
 
Lưu ý: 1. Những người chưa chích ngừa, đã trên 9 tháng tuổi hoặc những người 
hiện chưa chích ngừa hoặc chỉ chích một liều vắc-xin MMR duy nhất, hoặc người 
không biết rõ về tình trạng chích ngừa, nên chích một liều vắc-xin MMR duy nhất – 
nếu có thể được – trong vòng 3 ngày kể từ khi tiếp xúc với một người mắc bệnh sởi, 
quai bị hoặc rubella. 2. Phụ nữ ở độ tuổi sinh nở nên có hai lần chích ngừa bệnh 
rubella (có hồ sơ ghi nhận), trong trường hợp đó có thể bỏ qua bước xác định tình 
trạng chích ngừa. 3. Việc chích ngừa vắc-xin bệnh sởi, quai bị, và rubella đối với 
những người hiện đã miễn dịch với một hoặc nhiều chứng bệnh này là vô hại. 
 
 
Ai không nên chích ngừa? 
Bất kỳ ai mắc bệnh cấp tính với triệu chứng sốt trên 38,5 °C, không nên chích ngừa 
cho đến khi đã bình phục. Những người bị suy yếu miễn dịch – cho dù là bẩm sinh, 
mắc phải hay do thuốc gây ra – thường không nên chích ngừa. Có thể áp dụng các 
ngoại lệ trong một số trường hợp. Các bệnh nhân này nên tham khảo ý kiến của các 
bác sĩ điều trị về việc họ có thể chích ngừa MMR hay không khi có tình trạng suy 
giảm miễn dịch như thế này, và sau khi đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro và lợi ích. Nếu 
xuất hiện các triệu chứng sau lần chích ngừa MMR trước đó, hoặc nếu mắc chứng dị 
ứng nghiêm trọng với các thành phần trong vắc-xin, bác sĩ chích ngừa sẽ tư vấn cho 
quý vị. Những người dị ứng nặng với chất albumen của gà mái (lòng trắng trứng) 
(sốc phản vệ sau khi ăn lòng trắng trứng gà thường có thể chích ngừa); nếu cần, 
nên tiến hành chích ngừa cùng với các biện pháp đề phòng thích hợp.  
 
Không nên tiến hành chích ngừa MMR cho những người được truyền globulin miễn 
dịch trong những tháng gần đây (định kỳ 3 đến 8 tháng tùy thuộc vào liều dung dịch 
globulin miễn dịch sử dụng) hoặc ở những người được truyền máu trong cùng một 
thời điểm (vắc-xin có thể tiếp tục ở trạng thái bất hoạt do các chất bảo vệ - kháng thể 
- trong máu người hiến tặng đối với các loại vi-rút đã nêu). Không nên chích vắc-xin 



MMR cho phụ nữ mang thai, vì về nguyên tắc em bé trong bụng mẹ có nguy cơ 
nhiễm các vi-rút trong thuốc vắc-xin. Đồng thời, nên tránh mang thai trong khoảng 
thời gian một tháng sau khi chích ngừa. Tuy nhiên nếu vô ý chích ngừa trong thời 
gian mang thai thì đó không phải là lý do để bỏ thai.  
 
Nên làm gì trước và sau khi chích ngừa  
Trước khi chích ngừa, cần phải cho bác sĩ chích ngừa biết nếu quý vị dễ gặp các 
phản ứng liên quan đến hệ tuần hoàn hoặc được biết là gặp các phản ứng dị ứng 
tức thời. Người sẽ được chích ngừa không cần phải áp dụng các bước đề phòng 
đặc biệt, mặc dù nên tránh vận động cơ thể mạnh bất thường trong 1 đến 2 tuần sau 
khi chích ngừa.   
Các vi-rút trong vắc-xin không thể lây truyền được qua tiếp xúc, và cũng không gây 
bệnh. Do đó việc chủng ngừa cho trẻ em là vô hại, ngay cả khi môi trường sống của 
đứa trẻ đó có phụ nữ đang mang thai.  
 
 
Các phản ứng dị ứng cục bộ và toàn thân có thể gặp sau khi chích ngừa  
Sau khi chích ngừa bằng vắc-xin MMR, có thể gặp triệu chứng đau, sưng và đỏ tấy 
ở nơi chích ngừa ở khoảng 10 phần trăm số người chích ngừa. Đây là phản ứng 
bình thường của cơ thể đối với vắc-xin và xuất hiện trong vòng 1 đến 3 ngày sau khi 
chích ngừa, hiếm khi kéo dài lâu hơn. Đôi khi (0,1 đến 1 phần trăm) số hạch bạch 
huyết ở gần sẽ sưng. Thường xuyên (1 đến 10 phần trăm) gặp các triệu chứng như 
đau đầu, mệt mỏi, khó chịu hoặc các triệu chứng về hệ tiêu hóa cũng có thể xuất 
hiện. Các triệu chứng sởi, quai bị hoặc rubella nhẹ nhưng thường xuyên cũng có thể 
xuất hiện, chủ yếu là trong vòng từ 5 đến 12 ngày sau khi chủng ngừa – căn bệnh 
vắc-xin không lây nhiễm. Trong trường hợp này, 5 đến 15 phần trăm số người chích 
ngừa có triệu chứng sốt, thường (khoảng 2 phần trăm) đi kèm với triệu chứng nổi 
mẩn nhẹ giống như bệnh sởi. Đôi khi hạch mang tai cũng có thể sưng nhẹ. Tình 
trạng đau khớp tạm thời đã được ghi nhận ở các thiếu niên và người lớn, tuy nhiên 
rất hiếm gặp ở trẻ em. Trong một số trường hợp rất hiếm gặp, hai tinh hoàn có thể 
sưng nhẹ và tạm thời, hoặc tuyến tụy có thể phản ứng nhẹ và tạm thời (mức enzyme 
tăng). Tất cả các triệu chứng này thường là tạm thời và sẽ nhanh hết mà không để 
lại hậu quả. 
 
 
Có thể gặp các phản ứng phụ do vắc-xin gây ra không? 
Các phản ứng phụ do vắc-xin gây ra vượt quá mức độ phản ứng bình thường đối với 
vắc-xin, và gây tổn hại tới sức khỏe của người chích ngừa. Nếu một đứa trẻ sơ sinh 
hoặc đứa trẻ mới biết đi phản ứng với vắc-xin MMR với triệu chứng sốt, thì trong các 
trường hợp hiếm gặp, tình trạng này có thể dẫn đến sốt co giật. Tình trạng này 
thường không để lại hậu quả. Các phản ứng dị ứng là rất hiếm gặp. Các phản ứng 
này thường gặp nhất với các chất phụ gia trong vắc-xin chẳng hạn như gelatin hoặc 
các loại thuốc trụ sinh (là các chất truy vết). Tình trạng sốc phản vệ cũng đã được 
ghi nhận trong một số ít trường hợp. Tương tự, tình trạng xuất huyết da do lượng 
tiểu cầu giảm sau khi chích ngừa cũng chỉ xảy ra ở một số ít trường hợp. Theo 
nguyên tắc, các triệu chứng này thường hết nhanh mà không để lại hậu quả, và chỉ 
có một số ít trường hợp mắc bệnh nặng. Mặc dù rất hiếm gặp, nhưng tình trạng viêm 
khớp kéo dài hơn có thể gặp ở thiếu niên và người lớn. Không có bằng chứng cho 
thấy vi-rút quai bị đã bị suy yếu dùng trong loại vắc-xin này có thể gây bệnh viêm 
màng não.  



 

Y văn hiếm khi ghi nhận các chứng bệnh khác về hệ thần kinh (chẳng hạn như co 
giật, cảm giác bất thường, tê liệt nhất thời) hoặc viêm mạch máu tạm thời liên quan 
đến vắc-xin.  
  
Lưu ý: Tình trạng dị ứng với chất albumen của gà mái (lòng trắng trứng) không phải 
là chống chỉ định đối với chích ngừa MMR, vì các vi-rút sởi và quai bị được nhân bội 
không phải là trong albumen mà trong các tế bào phôi gà (cũng xem cả phần “Ai 
không nên chích ngừa?”). 
 
 
Lời khuyên của bác sĩ chích ngừa về các phản ứng phụ có thể gặp 
Ngoài tờ thông tin này, bác sĩ chích ngừa của quý vị sẽ tư vấn cho quý vị. Nếu xuất 
hiện các triệu chứng vượt quá mức độ các phản ứng cục bộ và toàn thân tạm thời 
ghi trên sau khi chích ngừa, thì bác sĩ chích ngừa sẽ sẵn lòng tư vấn thêm cho quý 
vị. 

 

 

Quý vị có thể liên lạc với bác sĩ chích ngừa  
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Chích ngừa bệnh sởi, quai bị, và rubella  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Tên  

Name  

Trước khi chích ngừa, vui lòng cung cấp các thông tin chi tiết cá nhân sau đây: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Người sẽ được chích ngừa có chứng bệnh suy yếu miễn dịch không (mắc phải, di truyền hoặc do 
dùng thuốc)? 

Có                              Không  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. Người sẽ được chích ngừa có được truyền globulin miễn dịch (gamma globulin) hoặc truyền máu 
trong 3 (đến 8) tháng vừa qua không? 

Có                           Không  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. Người sẽ được chích ngừa có được chích một loại vắc-xin ngừa bệnh trong 4 tuần vừa qua hoặc 
dự định sẽ chích một loại vắc-xin như vậy trong 4 tuần tới để ngừa các căn bệnh khác không? 

Có                              Không  

nếu có thì loại nào và khi nào 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. Đối với phụ nữ ở độ tuổi sinh nở: Quý vị hiện có đang mang thai không? 

Có                           Không  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Nếu quý vị muốn biết thêm về việc chích ngừa bệnh sởi, quai bị và rubella, vui lòng hỏi bác sĩ chích 
ngừa! 

Vui lòng mang theo hồ sơ chích ngừa tới buổi hẹn chích ngừa. 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Xác nhận đồng ý tiến hành  

về chích ngừa bệnh sởi, quai bị, và rubella 

(Cũng có các mẫu điền để cung cấp cho người sẽ chích ngừa, hoặc đại diện hợp pháp của họ một 
bản sao theo luật liên quan và các quyền của bệnh nhân) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Tên của người sẽ được chích ngừa 

Name der zu impfenden Person 

ngày tháng năm sinh 

geb. am 

 

Tôi đã xem các nội dung của tờ thông tin này và cũng đã được bác sĩ của tôi tư vấn nhiều về việc 
chích ngừa. 

Tôi không có thắc mắc gì thêm. 

Tôi đồng ý với đề nghị chích ngừa bệnh cúm, bệnh sởi, và bệnh rubella. 

Tôi từ chối chích ngừa. Tôi đã được cho biết về các hậu quả có thể xảy ra khi từ chối.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Nhận xét: 

Vermerke: 

Địa điểm, Ngày: 

Ort, Datum: 

Chữ ký của người sẽ được chích ngừa    Chữ ký của bác sĩ  
hoặc người đại diện hợp pháp của họ   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 


