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Những phương thức 
bảo vệ tốt nhất: 

tầm quan trọng của 
việc chủng ngừa cúm 

theo mùa và H1N1.

Chủng ngừa cúm

H1N1 - December 2009 
Flu vaccinations - Vietnamese

•  Connecticut Flu Watch – www.ct.gov/
ctfluwatch để biết tin tức cập nhật và thông 
tin thêm

•  Flu.gov – www.flu.gov

Nâng cao kiến thức 
về bệnh cúm

Không giống như thuốc chích ngừa cúm 
(được bào chế từ một siêu vi đã bị tiêu diệt và 
được chích thẳng vào trong bắp thịt), thuốc 
chủng ngừa dạng xịt mũi có siêu vi còn sống 
và quý vị hít vào qua đường mũi. Thuốc 
chủng ngừa xịt mũi này được bào chế với một 
siêu vi đủ mạnh để khiến cơ thể tạo ra các 
kháng thể, nhưng không đủ mạnh để gây bệnh 
cho quý vị.  
•  Chỉ nên sử dụng thuốc chủng ngừa dạng xịt 

mũi cho những người khỏe mạnh từ 2 tới 49 
tuổi.

•  Có thể sử dụng thuốc chích ngừa cúm H1N1 
cho những người khỏe mạnh và những 
người mắc các chứng bệnh và trên 6 tháng 
tuổi.

•  Cả thuốc chích ngừa và thuốc chủng ngừa  
    dạng xịt mũi đều có thể ngừa bệnh cúm  
    H1N1. 

Thuốc chích ngừa cúm 
khác với thuốc chủng 
ngừa dạng xịt mũi 
như thế nào



Đi chủng ngừa   

Điều tốt nhất mà quý vị có thể làm để bảo vệ 
bản thân tránh bệnh cúm, cho dù là bệnh cúm 
theo mùa hay H1N1, là đi chủng ngừa. Vì 
năm nay có thể có hai dạng bệnh cúm (bệnh 
cúm theo mùa và H1N1), điều quan trọng là 
quý vị cần đi chủng ngừa cả hai dạng bệnh 
cúm này. Tùy thuộc vào các đối tượng dễ có 
nguy cơ mắc bệnh cúm H1N1 nhất, và các 
đối tượng dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng do 
loại siêu vi này nhất, Các Trung Tâm Kiểm 
Soát và Ngừa Bệnh (CDC) đã lập một danh 
sách những người nên đi chủng ngừa đầu 
tiên. Đó là:  

•  Phụ nữ đang mang thai

•  Những người tiếp xúc trong gia đình và 
những người chăm sóc trẻ em dưới 6 tháng 
tuổi

•  Nhân viên dịch vụ y tế cấp cứu và nhân 
viên y tế

•  Tất cả những người từ 6 tháng tới 24 tuổi, 
đặc biệt là trẻ nhỏ

•  Những người từ 25 tới 64 tuổi, mắc các 
chứng bệnh có nguy cơ gây biến chứng 
nặng do cúm

Thuốc chủng ngừa H1N1 được bào chế 
tương tự như thuốc chủng ngừa bệnh cúm 
theo mùa và cũng được coi là có độ an toàn 
tương tự. Cũng như nhiều loại thuốc chủng 
ngừa, có thể có các phản ứng phụ. Các phản 
ứng phụ này thường là nhẹ và bao gồm đỏ, 
sưng hoặc đau ở nơi chủng ngừa.

Thuốc chủng ngừa 
H1N1 có an toàn không

Tại sao một số nhóm 
người lại được ưu tiên

Một số nhóm người dễ có nguy cơ nhiễm siêu 
vi H1N1 hơn hoặc mắc bệnh nặng nếu nhiễm 
siêu vi H1N1 nên cần được chủng ngừa trước. 
Các cuộc nghiên cứu hiện tại cho thấy những 
người trên 65 tuổi ít có nguy cơ mắc bệnh cúm 
H1N1 hơn những người trẻ. Điều này có nghĩa 
là những người trên 65 tuổi nên chờ chủng 
ngừa sau, trong khi những người có nguy cơ 
cao hơn nên được chủng ngừa trước. Khi có 
nhiều thuốc chủng ngừa hơn, nhiều nhóm 
người sẽ có cơ hội được chủng ngừa hơn. Cuối 
cùng mới là đến công chúng.

Quý vị có thể đi chủng ngừa bệnh cúm theo 
mùa và H1N1 ở nhiều nơi khác nhau. Những 
nơi này bao gồm những y viện được thiết lập 
bởi các sở y tế địa phương, các y viện, trường 
học, sở làm và tiệm thuốc.  

•  Thuốc chủng ngừa H1N1 có dạng chích 
hoặc xịt vào mũi.

•  Những người dễ biến chứng có thể có phản 
ứng dị ứng với thuốc chủng ngừa cúm, vì 
vậy không nên dùng cả hai loại thuốc chủng 
ngừa này.

•  Để biết nơi quý vị có thể tới chủng ngừa, xin 
liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ y tế của 
quý vị, sở y tế địa phương hoặc tới  
www.ct.gov/ctfluwatch.

Đi chủng ngừa ở đâu


