Chủng ngừa

(Chích ngừa) Giữ cho con em quý vị khỏe mạnh
Chủng ngừa là gì?
Chủng ngừa giúp cho em bé hoặc con trẻ của quý vị không mắc
bệnh. Đa số thuốc chủng ngừa là các loại thuốc chích nhưng có một
số, như thuốc chủng ngừa rotavirus, là thuốc uống. Thuốc chủng
ngừa có tác dụng giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Trong đa số trường
hợp, chích ngừa sẽ giúp con em quý vị tránh mắc phải những chứng
bệnh trầm trọng. Cho dù con em quý vị có mắc bệnh đi nữa thì
cũng sẽ mắc bệnh nhẹ hơn rất nhiều.
Khi nào con tôi cần chích ngừa?
Điều quan trọng là con em quý vị cần được chích ngừa đúng lúc. Vì
thế con em quý vị cần được bác sĩ khám thường xuyên qua các cuộc
khám bệnh trẻ em khỏe. Vui lòng theo đúng lịch trình chích ngừa
bác sĩ trao cho quý vị. Xin nhớ mang theo thẻ chích ngừa (thẻ vàng)
khi đi khám.
Thuốc chủng ngừa có an toàn không?
Có. Rất nhiều trẻ em được chủng ngừa hàng năm. Trước khi được
phê chuẩn và sử dụng, bất kỳ thuốc vaxin (thuốc chủng ngừa) nào
cũng phải trải qua nhiều năm thử nghiệm. Thuốc ngừa có thể gây
ra một số phản ứng phụ nhẹ. Thông thường nhất là bị đau hoặc bị
đỏ nơi chích thuốc. Có khi trẻ em cũng có thể bị sốt nhẹ. Phản ứng
phụ nào nghiêm trọng hơn thế hiếm khi xảy ra. Vui lòng gọi cho bác
sĩ nếu quý vị lo lắng về tình trạng của con em quý vị sau khi chích
ngừa.
Thuốc chủng ngừa có gây ra bệnh tự kỷ không?
Không. Bệnh tự kỷ là một rối loạn về phát triển. Nghiên cứu cho
thấy rằng chích ngừa không gây ra bệnh tự kỷ. Tỉ lệ bệnh tự kỷ giữa
các trẻ em được chích ngừa và không được chích ngừa tương tự
nhau. Một số người nghĩ rằng có sự liên quan giữa chất thimerosal (một chất bảo quản có chứa thủy ngân được dùng trong một số
thuốc chủng ngừa) và bệnh tự kỷ. Mặc dù điều này chưa bao giờ
được chứng minh, chất thimerosal đã được loại khỏi tất cả các loại
thuốc chủng ngừa thường xuyên dùng cho trẻ em tại Hoa Kỳ.
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