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Hướng dẫn 
 

về tiêm chủng phòng chống bệnh thủy đậu (Varizellen) 
 

Thủy đậu là một bệnh rất dễ lây, phổ biến trên toàn thế giới, do siêu vi trùng Varicella-Zoster 

gây ra. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua đường hô hấp (truyền nhiễm bằng các 

giọt li ti trong hơi thở). Khoảng 2 tuần sau khi bị lây người bệnh bắt đầu nổi mẩn đỏ trên da, 

thường kèm theo sốt: những đốm nhỏ màu đỏ xuất hiện riêng rẽ nhanh chóng phồng lên thành 

nốt to cỡ hạt đậu, trong chứa đầy chất dịch dần dần chuyển đục và sau vài ngày đóng lại thành 

vẩy. Các nốt này có đặc điểm là rất ngứa. 

 Thông thường bệnh nhân có khả năng truyền nhiễm trong khoảng thời gian từ 2 ngày trước khi 

phát ban đến 5 ngày sau khi xuất hiện nốt đậu cuối cùng. Sau khi các nốt thủy đậu lành hẳn, 

một số siêu vi trùng gây bệnh vẫn tồn tại  trong các nốt  tế bào thần kinh (hạch thần kinh) của 

tủy và não. Chúng có thể hoạt động trở lại ở người cao tuổi hoặc người có 

hệ miễn dịch bị suy yếu và gây ra vết giời leo (Zoster) nổi trên da. 
 

Bệnh thủy đậu ở trẻ em khỏe mạnh thường hiếm khi gây ra biến chứng nghiêm trọng như da bị 

nhiễm khuẩn nặng, viêm não hoặc viêm phổi. Ngược lại nguy cơ biến chứng ở thanh thiếu niên 

và người lớn cao hơn nhiều. Đặc biệt bị đe dọa là tất cả những bệnh nhân có hệ  miễn dịch 

yếu, có thể do bẩm sinh, do mắc bệnh suy giảm miễn dịch hoặc do dùng một số thuốc men 

nhất định. Đối với những trẻ em mắc bệnh ung thư máu thì thủy đậu thậm chí còn có thể dẫn 

tới tử vong. 

Bệnh thủy đậu còn nguy hiểm đối với những phụ nữ mang thai chưa từng mắc bệnh hoặc chưa 

từng   tiêm chủng phòng bệnh. Nếu bị lây nhiễm trong vòng 20 tuần đầu của thời kỳthai nghén, 

bệnh có thể gây ra dị tật nặng ở thai nhi. Nếu người mẹ không miễn dịch mắc bệnh trong kỳ 

hạn sinh nở (5 ngày trước cho đến 2 ngày sau khi sinh), có nguy cơ bệnh thủy đậu phát ra ở trẻ 

sơ sinh đe dọa tính mạng em bé. 

 
Nếu trẻ sinh thiếu tháng, trẻ sơ sinh và bệnh nhân có  hệ miễn dịch yếu  mắc bệnh thủy đậu, 

vẫn có thể  sử dụng thuốc kháng siêu vi trùng cho họ để tránh những biến chứng trầm trọng. 

Chỉ có biện pháp tiêm chủng áp dụng kịp thời mới đảm bảo phòng chống một cách hiệu quả 

bệnh thủy đậu ở mọi dạng dù nặng hay nhẹ. 

 
Vắcxin 
 

Vắcxin phòng bệnh là siêu vi trùng Varicella-Zoster sống nhưng đã bị làm suy yếu, sinh sôi 

trong cơ thể người được tiêm chủng. Vắcxin được bơm vào dưới da (tiêm dưới da). Có thể 

tiêm chủng phòng thủy đậu từ độ tuổi (9 đến) 12 tháng. về biện pháp tiêm chủng phòng bệnh. 

Bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ về thời điểm nên tiêm chủng.Theo kiến thức y học hiện nay, nếu 

bạn đã tiêm phòng hai lần thì bạn không cần phải tiêm mới lại nữa. 

 
Những ai cần được tiêm chủng? 
 

Trong khuôn khổ lịch tiêm chủng có hướng dẫn nên chủng ngừa thủy đậu cho tất cả trẻ nhỏ, 

thông thường ở độ tuổi từ 11 đến 14 tháng. Để đảm bảo hiệu quả phòng ngừa chắc chắn, 

tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 23 tháng cần được tiêm chủng lại. Nhưng cũng có thể tiêm 

chủng lại sớm hơn, (khoảng 4 đến) 6 tuần sau khi tiêm chủng lần đầu. Những trẻ em cho tới 

nay mới được tiêm chủng một lần cần được bổ sung thêm lần tiêm chủng thứ hai. Có thể tiêm 

chủng ngừa thủy đậu đồng thời với lần tiêm chủng ngừa các bệnh sởi, quai bị và phong chẩn, 

hoặc  tiêm chủng thủy đậu (hỗn hợp tiêm chủng MMR) sớm nhất 4 tuần sau khi tiêm chủng các 

bệnh kia. 
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Đối với những ai chưa mắc bệnh thủy đậu và cho tới nay cũng chưa được tiêm chủng, theo 

hướng dẫn chung nên tiến hành 2 lần tiêm chủng như trên cho: 

- trẻ em và thanh thiếu niên chưa qua sinh nhật tròn 18 tuổi, 
 

- phụ nữ có nguyện vọng sinh con, 
 

- nhân viên (khi mới nhận việc) tại các cơ sở trông nom chăm sóc trẻ nhỏ trước tuổi đi học 

(ví dụ như vườn trẻ), 
 

- nhân viên y tế, đặc biệt những người làm việc trong lĩnh vực hộ sinh, khoa nhi, khoa ung 

thư, khoa cấp cứu và người chăm sóc điều trị bệnh nhân suy giảm miễn dịch. 

Ngoài ra tất cả những người chưa miễn dịch thuộc nhóm có nguy cơ cao trong trường hợp mắc 

bệnh thủy đậu hoặc những người có khả năng lây bệnh cho nhóm người có nguy cơ cao, cũng 

cần được tiêm chủng. Đó chủ yếu là những người mắc bệnh lao, bệnh da liễu nặng và những 

bệnh nhân sắp thực hiện một cuộc phẫu thuật hoặc một biện pháp điều trị làm suy yếu khả 

năng miễn dịch (điều trị giảm miễn dịch), ví dụ như trước khi giải phẫu ghép tạng hay là điều trị 

bệnh thận nặng . Ngoài ra, những người thường xuyên tiếp cận gần gũi vớicác bệnh nhân này 

(gia đình, người phụ trách chăm sóc v.v.) và  bộ phận nhân viên y tế cũng cần được tiêm chủng. 

Cũng có khả năng sau khi nhiễm bệnh một vài ngày mới tiêm chủng mà vẫn có tác dụng phòng 

chống. Trong trường hợp này xin quý vị tới tham vấn bác sĩ ngay. 

 
Những ai không nên tiêm chủng? 
 

Ai đang mắc bệnh cấp tính cần được điều trị kèm theo sốt cao (trên 38,5 °C) thì không nên 

đi tiêm chủng. Những ai dị ứng với các chất trong hợp chất tiêm cũng không được tiêm. Nói 

chung, cả những người có hệ miễn dịch  yếu cũng không nên tiêm chủng. Trong những hoàn 

cảnh nhất định cũng có thể và cần phải có ngoại lệ. Phụ nữ trong thời kỳ thai nghén không nên 

tiêm chủng ngừa thủy đậu, vì siêu vi trùng trong vắcxin - chí ít là theo lý thuyết - có thể gây hại 

cho  thai nhi trong bụng mẹ. Cũng vì lý do đó mà  trong vòng 1 tháng sau khi tiêm, bạn nên 

tránh thụ thai. Tuy nhiên nếu  ai lỡ tiêm chủng trong thời kỳ mang thai thì đây cũng không nhất 

thiết là lý do để bạn  phá thai. 

Mãi 3 tháng sau khi được điều trị bằng kháng thể hoặc truyền máu, bạn hãy tiến hành tiêm 

chủng để tránh ảnh hưởng đến tác dụng phòng ngừa của vắcxin. 

Trong mọi trường hợp không thể tiêm chủng bác sĩ sẽ hướng dẫn quý vị cách phòng chống 

bệnh thủy đậu sao cho tốt nhất. 
 

Sau khi tiêm chủng 
 

Người vừa được tiêm chủng không cần chế độ nghỉ ngơi đặc biệt, tuy nhiên cũng nên tránh làm 

việc nặng quá sức trong vòng 1 đến 2 tuần sau khi tiêm. Những người có hệ tuần hoàn tim 

mạch hay phản ứng nhạy cảm hoặc đã có lần bị dị ứng tức thời nên báo cho bác sĩ biết đặc 

điểm này trước khi tiến hành tiêm chủng. 

Trong một số trường hợp đặc biệt hiếm hoi siêu vi trùng tiêm chủng có thể lây truyền sang 

những người tiếp xúc dễ lây bệnh. Vì vậy những người khả năng đề kháng kém và phụ nữ có 

thai không có khả năng miễn dịch nên tránh tiếp xúc trực tiếp với những người được tiêm chủng 

có phát một vài nốt thủy đậu lẻ tẻ. Nên theo hướng dẫn này cho tới 5 ngày sau khi nốt đậu cuối 

cùng mọc lên ở người được tiêm chủng. 

 
Theo lý thuyết có thể có nguy cơ xuất hiện hội chứng Reye, vì vậy trong khoảng thời gian 6 tuần 

sau khi tiêm chủng không nên dùng chế phẩm chứa axít salixylic (ví dụ thuốc aspirin). 
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Những phản ứng cục bộ và toàn diện có thể xuất hiện sau khi tiêm chủng 
 

Sau khi tiêm chủng, bên cạnh kết quả miễn dịch đạt được, tức là khả năng phòng chống hiệu 

quả bệnh này, có tới khoảng 20 % người được tiêm chủng thấy vùng bị chích ửng đỏ hoặc 

sưng tấy gây đau đớn một thời gian ngắn, nhất là người lớn sau mũi tiêm chủng thứ hai. Đây là 

dấu hiệu thông thường của cơ thể chống lại vắcxin phòng bệnh. Khoảng 1 phần 

10 số người được tiêm chủng bị sốt nhẹ cho đến vừa. Từ 1 cho đến 4 tuần sau khi tiêm chủng, 

ở khoảng 1 đến 3% người được tiêm chủng thấy xuất hiện một dạng đặc biệt nhẹ của bệnh 

thủy đậu ("phát bệnh do tiêm chủng") với triệu chứng sốt và một vài nốt đậu lẻ tẻ. 

Ở những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu hiện tượng này xuất hiện thường xuyên và với 

triệu chứng rõ rệt hơn, nên thông thường không được tiêm chủng cho nhóm người này. Tuy 

nhiên trẻ em mắc bệnh ung thư máu vẫn có thể được tiêm chủng trong khoảng thời gian tạm 

thời ngừng triệu chứng (thời gian bệnh tạm thời lặn xuống).  

 
Tiêm chủng có thể gây biến chứng không? 
 

Biến chứng do tiêm chủng là những hậu quả rất hãn hữu, vượt ra ngoài phản ứng thông thường 

khi tiêm chủng, gây ảnh hưởng rõ rệt đến tình trạng sức khỏe người được tiêm chủng. Rất hiếm 

khi xuất hiện dị ứng sau khi tiêm chủng ngừa thủy đậu; trong trường hợp nhạy cảm với chất 

Framycetin/Neomycin có trong vắcxin không được phép chủng ngừa thủy đậu. Trong tài liệu có 

tường trình những trường hợp đơn lẻ, một ca phản ứng tức thời dẫn 

tới sốc, một ca bị giời leo và một ca viêm phổi cả ở người khỏe mạnh lẫn người có hệ miễn dịch 

suy yếu. Hiện tượng lây bệnh từ một người được tiêm chủng "phát bệnh do tiêm chủng" (nổi 

mẩn đỏ) sang một người tiếp xúc - chủ yếu là người bị suy yếu hệ miễn dịch - cũng chỉ được 

miêu tả là những trường hợp riêng lẻ, cũng như hiện tượng giảm lượng hồng cầu tạm thời. Kể 

cả một vài báo cáo về hiện tượng xuất hiện các bệnh khác về hệ thần kinh trong khoảng thời 

gian tiêm chủng cũng không chứng minh được mối tương quan hệ quả. 

 
Bác sĩ tiêm chủng tư vấn về những tác dụng phụ 
 

Để bổ sung thêm những thông tin ngoài phạm vi bản hướng dẫn này quý vị có thể tới gặp bác 

sĩđể tư vấn.. 

Nếu sau khi tiêm chủng xuất hiện những triệu chứng vượt quá các phản ứng nhất thời cục bộ 

hoặc toàn diện miêu tả ở trên, bác sĩ tiêm chủng sẵn sàng tư vấn cho quý vị. 

Quý vị có thể liên lạc với bác sĩ tiêm chủng qua: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miễn trách nhiệm 
 

Dịch từ nguyên bản tài liệu quảng bá thông tin (thời điểm: 09/2014), được sự chấp thuận đầy 

hảo tâm của Hội chữ thập xanh Đức theo ủy nhiệm của Viện vi trùng học Robert Koch. 

Chuẩn mực là bản tiếng Đức, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những sai sót dịch thuật 

nếu có, cũng như cho tính thời sự của bản dịch này trong trường hợp thông tin ở bản tiếng Đức 

tiếp tục được cập nhật. 
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Tên:    
Name: 

 
Tiêm chủng phòng chống bệnh thủy đậu 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 

Kèm theo đây quý vị nhận được một bản hướng dẫn về biện pháp tiêm chủng phòng chống 
bệnh thủy đậu. Bản hướng dẫn bao gồm những thông tin quan trọng về căn bệnh này, có thể 
tránh được nhờ tiêm chủng, về vắcxin, về cách tiêm chủng cũng như những phản ứng hoặc 
biến chứng có thể gặp phải khi tiêm chủng. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 
Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 
mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Trước khi tiêm chủng xin quý vị cho biết một số thông tin bổ sung: 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. Người tiêm chủng có bị suy yếu miễn dịch (do mắc bệnh, do bẩm sinh, do dùng 
thuốc men) không? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ có (ja)   □ không (nein) 
 

 

2. Người bệnh có mắc một chứng dị ứng nào không? 
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

□ có (ja)   □ không (nein) 

 

nếu có, tiêm chủng ngừa bệnh gì và tiêm ở đâu:    
wenn ja, welche? 

 

 

3. Trong vòng ba tháng vừa qua người tiêm chủng có được điều trị bằng kháng thể 
hoặc được truyền máu không? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion  
vorgenommen? 

□ có (ja)   □ không (nein) 
 

 

4. Tiêm chủng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ: ở thời điểm hiện tại có mang thai 
không? 
Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

□ có (ja)   □ không (nein) 

 
 

Nếu quý vị còn muốn biết thêm về tiêm chủng phòng bệnh thủy đậu xin hãy hỏi bác sĩ tiêm 
chủng! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Khi đi tiêm chủng xin quý vị nhớ mang theo sổ tiêm chủng! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Giấy cam kết 
Einverständniserklärung 

 
áp dụng biện pháp tiêm chủng phòng bệnh thủy đậu (Varizellen) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 
 

Tên người tiêm chủng:________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 

sinh ngày: _________________________________________________________________ 
geb. am 

 

 
Tôi đã nắm được nội dung bản hướng dẫn, và cũng được bác sĩ tiêm chủng tư vấn giải đáp 
thắc mắc. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 

 

□ Tôi không có thắc mắc gì nữa. 
                            Ich habe keine weiteren Fragen. 
 

 

□ Tôi chấp thuận đề nghị tiêm chủng để phòng chống bệnh thủy đậu. 
                            Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 
 

 

□ Tôi từ chối tiêm chủng. Tôi đã được giải thích về những bất lợi có thể gặp phải khi 

không đồng ý tiêm chủng. 
                             Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 

 
Ghi chú: Vermerke___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Địa điểm, ngày: Ort, Datum _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
________________________________  
 ____________________________________ 

Chữ ký của người tiêm chủng hoặc   Chữ ký của bác sĩ 
người có quyền nuôi dưỡng 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 


