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(Đây là tài liệu của bang New South Wales, Úc, nhưng độc giả tại Việt Nam cũng có thể rút ra
kiến thức bổ ích cho mình về loại bệnh này)

      

Bệnh Viêm gan B là gì?

  

Viêm gan B là bệnh do virus (còn gọi là siêu vi trùng) gây ra và có thể lây bằng những tiếp xúc
của máu người này với máu người khác hay quan hệ tình dục với người bị bệnh và cuối cùng có
thể gây ra bệnh gan nặng (xơ gan) hoặc ung thư gan. Một số người có thể bị mắc bệnh viêm
gan B mà không biết mình bị bệnh. Những người này có thể vô tình lây bệnh cho người khác.

  

Bệnh viêm gan B lây lan như thế nào?

  

Bệnh viêm gan B có thể lây lan bằng cách:
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    -  Sử dụng chung ống và kim chích.  
    -  Xâm hình hoặc xỏ lỗ trên người bằng dụng cụ không diệt trùng.  
    -  Bị kim đâm phải.  
    -  Quan hệ tình dục không an toàn.  
    -  Từ người mẹ bị bệnh sang em bé lúc sinh nở và cho con bú sữa mẹ.  
    -  Từ trẻ con sang trẻ con, thông thường qua sự đụng chạm giữa hai vết thương hoặc vết lở
hở.   

  

Con tôi có nên được chủng ngừa hay không?

  

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa và Sức khỏe Toàn quốc (NHMRC) đề nghị tất cả trẻ em từ 10 đến
13 tuổi đều nên được chủng ngừa bệnh viêm gan B trừ khi đã được chủng ngừa bệnh này đầy
đủ.

  

Cần phải chủng ngừa bao nhiêu liều?

  

Thuốc chủng viêm gan B (cho người lớn) được tiêm thành 2 liều, lần thứ nhì cách lần thứ nhất từ
bốn đến sáu tháng.

  

Thành phần thuốc chủng gồm những gì?

  

Thuốc chủng có protein viêm gan loại B, hydroxít nhôm và enzyme.

  

Thuốc chủng viêm gan B gây ra những phản ứng phụ gì?

  

Những phản ứng phụ đều nhẹ và bao gồm: đau ở chỗ chích (5%), sốt nhẹ (2-3%), buồn nôn,
chóng mặt, đau nhức bắp thịt và khớp xương.
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Phản ứng cực mạnh còn gọi là “sốc phản vệ” là gì?

  

“Phản ứng cực mạnh” là trường hợp bị dị ứng trầm trọng, có thể làm cho người bị phản ứng
bất tỉnh và thiệt mạng nếu không được điều trị nhanh chóng. Đây là chuyện hiếm khi xảy ra
sau khi chủng ngừa. Các y tá đều được huấn luyện đầy đủ về cách trị liệu trường hợp bị phản
ứng cực mạnh.

  

Thuốc chủng có hiệu nghiệm bao lâu và có cần phải tiêm liều dặm hay không?

  

Thuốc chủng viêm gan B có hiệu nghiệm lâu dài và không cần phải tiêm thêm liều dặm.

  

Nếu con tôi chỉ được tiêm một liều thuốc chủng viêm gan B, em có tránh khỏi mắc bệnh
này không?

  

Không. Thanh thiếu niên cần phải được tiêm hai liều thuốc chủng viêm gan B mới tránh khỏi
mắc bệnh này.

  

Nên làm gì nếu tôi không có giấy tờ hoặc không thể nhớ là con tôi đã được chủng ngừa
bệnh viêm gan B hay chưa?

  

Con quý vị có thể được chủng ngừa bệnh viêm gan B đầy đủ lần nữa mà không có hại.

  

Con tôi đã được tiêm thuốc chủng bệnh viêm gan B ba liều. Em có cần chủng ngừa thêm
một liều nữa không?

  

Không. Chủng ngừa đầy đủ một lần là đủ.
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Con tôi được chủng ngừa bệnh Hib. Như vậy em có tránh khỏi mắc bệnh viêm gan B hay
không?

  

Không. Thuốc chủng bệnh Hib ngừa bệnh Haemophilus influenzae loại b, do đó, sẽ không ngừa
bệnh viêm gan B cho con quý vị.

  

Tôi có thể làm gì nếu không muốn cho con được chủng ngừa ở trường hoặc con bị lỡ dịp
y tá đến trường chủng ngừa vì em bị bệnh/vắng mặt trong ngày hôm đó?

  

Quý vị có thể dẫn con đến bác sĩ gia đình để được chủng ngừa ba liều (cho trẻ em) trong thời
gian 6 tháng.

  

Có phải trong chiến dịch này, chủng ngừa là điều bắt buộc?

  

Không. Phụ huynh có thể quyết định ký hay không ký tên vào Giấy Ưng Thuận (Consent Form)
để cho con được chủng ngừa. Chỉ những em nào có Giấy Ưng Thuận điền đủ chi tiết và có chữ
ký của phụ huynh/người giám hộ mới được chủng ngừa.

  

Tuy nhiên, tất cả các phụ huynh và người giám hộ đều nên đọc những thông tin đã phổ biến, gởi
lại Giấy Ưng Thuận, đã ký tên hoặc không ký tên, để chúng tôi có thể biết chắc là tất cả các phụ
huynh/người giám hộ đều đã nhận được Bộ Tài liệu Dành cho Phụ huynh và đã có cơ hội để cho
con được tham gia Chương trình chủng ngừa này.

  

Có nên cho con uống paracetamol trước khi đi học vào ngày chủng ngừa hay không?

  

Không, vì đó là điều không cần thiết.

  

Nếu con tôi bị suyễn và phải “xịt” thuốc cortisone hay prednisone thì sao?
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Trẻ em dùng “thuốc xịt” trị suyễn vẫn được chủng ngừa bệnh viêm gan B an toàn.

  

Thiếu nữ có thai hoặc nghĩ là mình có thể đang có thai có nên được chủng ngừa hay
không?

  

Không. Bất cứ thiếu nữ nào, có thai hay nghĩ là mình có thể đang có thai, đều không nên được
chủng ngừa.

  

Những phương thuốc vi lượng đồng căn có ngừa được bệnh viêm gan B hay không?

  

Không. Hiện nay không có bằng chứng cho thấy những phương thuốc vi lượng đồng căn ngừa
được bệnh viêm gan B.

  

Tôi có được cấp giấy chủng ngừa bệnh con tôi được chủng ngừa hay không?

  

Con quý vị sẽ được cấp giấy sau khi được chủng ngừa liều thứ nhất và một giấy khác sau khi
được chủng ngừa liều thứ hai. Điều quan trọng là quý vị báo cho bác sĩ gia đình biết con quý vị
đã được chủng ngừa bệnh này, vì các đại học, cao đẳng, nơi làm việc và quốc gia khác thường
đòi hỏi chi tiết này. Xin cất giấy này ở nơi an toàn để tiện sử dụng trong tương lai.

  

Tôi có thể tìm thêm chi tiết ở đâu?

  

Tập Hướng Dẫn về Chủng Ngừa ở Úc (Australian Immunisation Handbook) (Bản mới nhất) có
chi tiết rõ ràng về chủng ngừa và được phổ biến tại www.immunise.health.gov.au.
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Nguồn: NSW Health. Bấm vào đây để tải bài này về máy [dạng pdf, 0,65Mb].
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http://dichbenh.com/tai-lieu/20091027_vie_hepb_qa.pdf

