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DÎch vø ngæn ngØa & trØ lao (Phòng khám ph°i) 
 

CHÑNG NG¯A BCG (Bacillus Calmette-Guerin)  
BCG (Bacillus Calmette-Guerin) VACCINATION 

 
Chi Ti�t cho B�nh Nhân  
Information for Patients 

 
Lao (TB) là b�nh do vi trùng (tên là Mycobacterium tuberculosis) gây ra. Lao ph°i là b�nh 
thÜ©ng xäy ra nhÃt dù b�nh này có th� xäy ra ª m�i nÖi trong cÖ th�.  Lao ph°i lây tØ ngÜ©i này 
sang ngÜ©i khác qua nh»ng gi�t li ti b¡n ra không khí khi ho, h¡t hÖi ho¥c ca hát.  NgÜ©i ª gÀn 
có th� hít phäi nh»ng gi�t li ti này rÒi bÎ b�nh.  ña sÓ ngÜ©i m¡c b�nh không có tri�u chÙng gì, 
nhÜng m¶t thi�u sÓ ngÜ©i bÎ nhiÍm và nhuÓm b�nh lao, thÜ©ng là nhi�u næm sau khi bÎ nhiÍm 
b�nh. NgÜ©i dÍ bÎ m¡c b�nh này là:  

♦ Du khách Ç�n nh»ng nÜ§c có nhi�u ngÜ©i bÎ b�nh lao, thí dø nhÜ phÀn l§n vùng Châu Á 
và Châu Phi  

♦ Nhân viên y t� và ngÜ©i chæm sóc cho nh»ng ngÜ©i dÍ bÎ b�nh lao  
♦ NgÜ©i thân bÎ b�nh lao. 

 
ThuÓc chûng BCG (lao) là gì? ThuÓc chûng BCG (lao) là loåi thuÓc chûng có vi trùng còn 
sÓng và có phÀn nào tác døng bäo v� cÖ th� chÓng b�nh lao. ThuÓc chûng BCG (lao) không 
giúp qu� vÎ tránh bÎ b�nh lao khi ti�p cÆn v§i vi trùng lao, nhÜng nh© thuÓc chûng này, rÃt có th� 
qu� vÎ chÌ bÎ nhiÍm trùng nhË và không lan r¶ng thay vì bÎ b�nh n¥ng và nguy t§i tính mång. 
ThuÓc chûng BCG (lao) có th� cÀn tØ 6-12 tuÀn lÍ m§i có tác døng (ngØa b�nh). Chûng ngØa 
BCG (lao) có th� chÌ ngØa lao ÇÜ®c 50-60% và ÇÓi v§i m¶t sÓ ngÜ©i, thuÓc chûng này bÎ mÃt tác 
døng dÀn, có khi trong vòng tØ 5-15 næm.      

TrÈ em có l®i nhÃt.  ThuÓc chûng BCG (lao) có th� giúp trÈ em tránh bÎ dång b�nh lao n¥ng, 
nhÜ lao não (Lao SÜng Màng ¹c). L®i ích cho ngÜ©i l§n thì không rõ ràng nhÜ vÆy.  

Qu� vÎ phäi ÇÜ®c thº nghi�m lao ngoài da Tuberculin (Thº nghi�m Mantoux) [Tuberculin 
Skin Test (Mantoux test)] trÜ§c khi chûng ngØa Ç� ki�m xem k�t quä thº nghi�m lao ngoài 
da tuberculin cûa qu� vÎ có là dÜÖng tính vì Çã bÎ b�nh lao, ho¥c Çã chûng ngØa BCG (lao) trÜ§c 
Çây hay không. NgÜ©i có k�t quä thº nghi�m lao ngoài da tuberculin dÜÖng tính mà chûng ngØa 
lao, thì së ch£ng có ích l®i gì mà có th� bÎ phän Ùng d» d¶i tåi v�t chûng ngØa. 

M¶t trong nh»ng Çi�u bÃt l®i sau khi chûng ngØa BCG (lao) là k�t quä thº nghi�m lao ngoài 
da tuberculin sau này thÜ©ng së là dÜÖng tính. NhÜ vÆy chúng tôi không th� nào bi�t ÇÜ®c là k�t 
quä Çó là do b�nh lao ho¥c chûng ngØa BCG (lao).  

M¶t sÓ ngÜ©i không nên chûng ngØa BCG (lao). NgÜ©i có h� miÍn dÎch y�u, Çang bÎ b�nh thí 
dø nhÜ b�nh thûy ÇÆu, ho¥c m§i chûng ngØa b¢ng thuÓc chûng có vi trùng còn sÓng thí dø nhÜ 
sªi, không nên chûng ngØa BCG (lao). M�i ngÜ©i së ÇÜ®c thÄm ÇÎnh riêng trÜ§c khi chûng ngØa 
BCG (lao) và qu� vÎ phäi k� vào T© Ðng ThuÆn (Consent Form) rÒi m§i ÇÜ®c chûng ngØa. 

BCG và nh»ng loåi thuÓc chûng có vi trùng còn sÓng. NgÜ©i nào Çi nÜ§c ngoài và cÀn phäi 
ÇÜ®c chûng ngØa nhi�u hÖn m¶t loåi thuÓc chûng có vi trùng còn sÓng trÜ§c khi lên ÇÜ©ng, nên: 
a) chûng tÃt cä các thuÓc chûng có vi trùng còn sÓng cùng m¶t ngày, ho¥c b) ch© it nhÃt 4 tuÀn 
lÍ gi»a lÀn chûng ngØa BCG (lao) và nh»ng thuÓc chûng có vi trùng còn sÓng khác. Nh© vÆy h� 
miÍn dÎch (Ç� kháng) cûa cÖ th� có cÖ h¶i tÓt nhÃt Ç� tåo sÙc Ç� kháng (bäo v�) cÀn thi�t. M¶t 



BCG � Information for Patients    
   
 

              
References:  
BCG Vaccine and Consumer Medicine Information: Connaught Laboratories: Canada.    
Winks M, Levy M, Westly-Wise V. and The NSW Tuberculosis Advisory Committee. (1994). Controlling Tuberculosis in New South 
Wales. New South Wales Health Department. North Sydney. 

Barclay L. A review of BCG complications since the introduction of a different BCG vaccine. 2000. CDC: Darwin.  
(See http://www.nt.gov.au/nths/publich/cdc/vol5/bcg.htm) 

Colditz GA, Brewer TF, Berkley CS, Wilson ME, et al Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis - Meta-analysis of 
the published literature. JAMA 1994; 271 (9): 698-702. 
Grange JM. Complications of bacille Calmette-Guerin (BCG) vaccination and immunotherapy and their management. Comm Dis 
Pub Hlth 1998; 1 (2): 84-8.  
The Role of BCG Vaccine in the Prevention and Control of Tuberculosis in the United States. MWR: April 26, 1996 / Vol. 44 / No. 
RR-4. US Department of Health and Human Services. 

The Australian Immunisation Handbook 7th Edition: National Health & Medical Research Council. 

 
Page 2 of 2  June 2003 

sÓ nh»ng thuÓc chûng có vi trùng còn sÓng khác là: ThÜÖng Hàn loåi uÓng, SÓt Vàng Da, và 
Quai BÎ, Sªi, Rubêon (MMR). Có th� chûng ngØa BCG (lao) và b�nh båi li�t loåi uÓng trong 
khoäng th©i gian 4 tuÀn lÍ. 

Chûng ngØa BCG có bÎ công phåt gì không? TÜÖng t¿ nhÜ nh»ng thuÓc chûng khác, phän 
Ùng phø có th� xäy ra cho m�i ngÜ©i m�i khác nhau. ñôi khi v�t chûng ngØa có th� bÎ ÇÕ, sÜng 
và Çau. Thông thÜ©ng tình trång này së b§t dÀn mà không cÀn trÎ li�u. SÜng håch ª nách ho¥c 
c° cÛng có th� xäy ra, trÜ©ng h®p này thÌnh thoäng cÀn phäi trÎ li�u. RÃt hi�m khi thuÓc chûng 
này có th� gây ra b�nh lao lan r¶ng. S¿ ki�n này thông thÜ©ng chÌ xäy ra ÇÓi v§i ngÜ©i có h� 
miÍn dÎch y�u k� cä ngÜ©i có kháng th� v§i HIV, thi�u dinh dÜ«ng ho¥c bÎ b�nh n¥ng. Trong 
nh»ng trÜ©ng h®p hãn h»u, bÎ tº vong. 

Vì BCG không ngØa b�nh lao hoàn toàn Çi�u quan tr�ng là qu� vÎ nên bi�t tri�u chÙng khi bÎ 
phát b�nh lao, thí dø nhÜ: ho dai d£ng (hÖn hai tuÀn lÍ), ho ra Ç©m có máu, sÓt, Ç° mÒ hôi ban 
Çêm, søt cân và cäm thÃy m�t vô duyên c§. Nh»ng tri�u chÙng này có th� xäy ra vì nhi�u 
nguyên do, nhÜng n�u n�m träi nh»ng tri�u chÙng này, qu� vÎ phäi Ç�n phòng khám b�nh lao 
ÇÎa phÜÖng ho¥c Çi khám bác sï gia Çình và chøp hình ph°i (quang tuy�n). 

DiÍn ti�n sau khi chûng ngØa BCG? Sau khi chûng ngØa, m¶t ÇÓm ÇÕ nhÕ xuÃt hi�n trong 
vòng tØ 1 Ç�n 3 tuÀn lÍ. ñÓi v§i Ça sÓ, ÇÓm ÇÕ này së m�m và rã dÀn thành v�t mû nhÕ. V�t mû 
có th� tÒn tåi Ç�n ba tháng m§i lành, thông thÜ©ng së Ç� låi v�t sËo nhÕ. 

Chæm sóc v�t chûng ngØa theo cách thÙc sau Çây:  
♦ ñ� yên cho v�t chûng ngØa lành t¿ nhiên và gi» SåCh và khô. ñØng thoa kem 

ho¥c pômát  
♦ N�u cÀn, dùng mi�ng gåc vô trùng phû h© lên v�t chûng ngØa, ÇØng dán mi�ng cao 

dính, bæng keo cá nhân, xÖ väi ho¥c väi chåm th£ng vào v�t chûng ngØa  
♦ Tránh Çøng månh và gãi v�t chûng ngØa 
♦ Qu� vÎ có th� vÅn sinh hoåt bình thÜ©ng nhÜ t¡m vòi sen, bÖi l¶i và chÖi th� thao. 

 
 

n�u lo l¡ng v� Çi�u gì ho¥c bÎ công phåt, Xin Çi�n thoåi  
DÎch Vø NgØa & TrØ Lao (Phòng Khám Ph°i) sÓ: 

 


