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Y bạ Cá nhân (Sổ Xanh)  

Điều quan trọng là quý vị 
cần mang theo Sổ Xanh 
của con mình mỗi khi tới 
cuộc hẹn để cho bác sĩ/y tá 
ghi vào sổ những mũi tiêm 
chủng của con.

Muốn biết thêm chi tiết 
Y tế NSW  
health.nsw.gov.au/immunisation

Bộ Y tế Liên bang    
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

Tờ Hướng dẫn của NSW về  
Viêm gan B  
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

Sổ bộ Chủng ngừa Úc  
servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-
immunisation-register 

Chủng ngừa 
Viêm gan B

NSW Health

Cho Em bé Mới sinh của Quý vị

Ghi nhớ ngày cho con đi 
chủng ngừa
Điều quan trọng là đảm bảo các mũi tiêm 
chủng được thực hiện đúng thời gian để trẻ 
sơ sinh được bảo vệ từ sớm và không bị rủi 
ro mắc các 
chứng bệnh 
nguy hiểm. 

Hãy kiểm tra 
Lịch biểu 
Chủng ngừa 
NSW để biết 
khi nào đến hạn 
chủng ngừa lần 
tới cho con quý 
vị, tại health.
nsw.gov.au/
vaccinate 

Vietnamese

Chủng ngừa đúng thời hạn là cách cho 
con quý vị được bảo vệ tốt nhất chống 
lại các bệnh nặng.

Hãy kiểm tra khi nào tới hạn cho 
con quý vị chủng ngừa

GHI NHỚ NGÀY CHO 
CON ĐI CHỦNG NGỪA
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Viêm gan B
Vi khuẩn viêm gan B có thể gây ra chứng 
bệnh gan lâu dài như là xơ gan và ung thư 
gan. Nếu trẻ sơ sinh bị nhiễm viêm gan B thì 
khả năng tới 90% là sẽ bị bệnh viêm gan kinh 
niên này suốt đời. 

Viêm gan B rất hay lây và có thể dễ dàng lây 
lan bằng cách:

•  người mẹ bị bệnh truyền cho con khi sinh
•  da bị xây xước bởi những vật bị bẩn như là 

cây kim và lưỡi dao cạo
•  máu của người bệnh dính vào những chỗ bị 

thương của người khác như là da bị đứt, bị 
cắt, bị trầy 

•  giao hợp với người bị bệnh. 

Xét nghiệm khi có thai
Tất cả phụ nữ nên làm xét nghiệm xem có bị 
viêm gan B hay không trong những lần khám 
thai định kỳ. Nếu xét nghiệm cho kết quả 
dương tính thì em bé sẽ cần được chữa trị để 
tránh cho em bé bị nhiễm bệnh và nguy cơ bị 
bệnh gan kinh niên. Người mẹ cũng có thể 
được đề nghị cần chữa trị.    

Phòng bệnh
Vắc xin viêm gan B đã được sử dụng ở Úc từ 
đầu những năm 1980 và tiêm chủng là cách 
tốt nhất để phòng bệnh. 

Vắc xin viêm gan B cho Trẻ 
Sơ sinh
Tất cả trẻ sơ sinh đều được cho tiêm chủng 
viêm gan B lúc mới sinh để:  

•  tránh bị lây bệnh do người mẹ bị bệnh truyền 
cho con. Nhiều khi chính người mẹ cũng 
không biết là mình bị bệnh; và   

•  tránh bị lây bệnh trong những tháng đầu đời 
của em bé từ những người bị bệnh cùng 
sống trong nhà hoặc từ những người khác có 
thể bị nhiễm bệnh. 

Lịch trình Chủng ngừa  
Viêm gan B
Bé nên được tiêm chủng một liều vắc xin 
viêm gan B lúc mới sinh hoặc trong vòng 7 
ngày đầu sau khi ra đời, tiếp sau đó là ba liều 
vắc xin viêm gan B nữa khi bé được 6 tuần, 
4 tháng và 6 tháng tuổi.

Sự An toàn của Vắc xin 
Viêm gan B
Kinh nghiệm về mọi mặt cho thấy vắc xin 
viêm gan B là rất an toàn và tất cả trẻ sơ sinh 
đều thích ứng tốt với vắc xin. Phản ứng phụ 
phổ biến nhất của vắc xin thường là nhẹ như 
là bị nổi mẩn đỏ và bị sưng tại chỗ chích. 
Vắc xin viêm gan B không ảnh hưởng gì tới 
việc bú mẹ.  

Chữa trị cho trẻ sơ sinh có 
mẹ bị dương tính đối với 
Viêm gan B 
Cùng với việc được cho một liều tiêm chủng 
viêm gan B lúc mới sinh, em bé là con của 
người mẹ bị nhiễm viêm gan B sẽ được cho 
loại thuốc gọi là ‘immunoglobulin viêm gan B’ 
trong vòng 12 giờ sau khi sinh để có thêm sự 
bảo vệ. Điều thiết yếu là toàn bộ đợt tiêm 
chủng viêm gan B cũng phải được hoàn tất 
để em bé được bảo vệ lâu dài.   

Xét nghiệm kế tiếp cho trẻ 
sơ sinh có mẹ bị dương tính 
đối với Viêm gan B 
Trẻ sơ sinh là con của người mẹ bị viêm gan 
B cần được thử máu 3 tháng sau khi hoàn 
tất đợt tiêm chủng viêm gan B để xác định là 
em bé có được bảo vệ hay không. Quý vị và 
bác sĩ của quý vị sẽ được Y tế NSW gửi thư 
nhắc nhở.  


