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thủy đậu
Thủy đậu (varicella) có thể nghiêm 
trọng đối với trẻ em và người lớn. 
Trước khi chúng ta có vắc-xin, 11.000 người đã 
phải nhập viện và khoảng 100 người tử vong do 
thủy đậu mỗi năm ở Hoa Kỳ.

Về căn bệnh 
Thủy đậu thường gây sốt và phát ban những vết rộp 
phồng rất ngứa từ đầu tới chân, nó có thể bị nhiễm 
trùng và tạo sẹo. Bệnh cũng có thể dẫn đến viêm phổi, 
phù não, nhiễm trùng da và máu, và tử vong. 

Thủy đậu lây lan dễ dàng và có thể được truyền 
sang người khác một đến hai ngày trước khi xuất hiện 
phát ban. Bệnh có thể lây qua đường ho, hắt hơi hoặc 
tiếp xúc trực tiếp với vết rộp phồng. 

Khi nào nên tiêm vắc-xin 
Hai liều vắc-xin varicella được khuyến cáo – liều thứ 
nhất từ 12 đến 15 tháng tuổi, và liều thứ hai từ 4 đến 
6 tuổi (trước khi đi mẫu giáo).  

Tại sao con tôi nên tiêm vắc-xin? 
Thủy đậu có thể là một căn bệnh nhẹ, nhưng đối với 
nhiều người, nó lại có thể nghiêm trọng hơn.  
Không có cách nào để biết ai  
sẽ mắc bệnh nặng và xuất  
hiện các biến chứng.  
Những người mắc  
bệnh có thể lây  
sang người khác,  
họ có thể có nguy  
cơ mắc bệnh  
nặng cao.

Gọi cho bác sĩ, y tá hoặc phòng khám của bạn 
ngay hôm nay để được tiêm vắc-xin thủy đậu.
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Được tài trợ một phần bởi chương trình vắc-xin cho Trẻ em của liên bang. 
Nếu bạn bị khuyết tật và cần tài liệu này dưới định dạng khác, vui lòng gọi tới 
1-800-322-2588 (số chuyển tiếp 711--TTY). 

Các quy tắc 
đối với 
trường học? 
Để đến cơ sở giữ  
trẻ, trường mẫu  
giáo và nhà trẻ,  
bạn phải đưa  
bằng chứng chứng  
minh đã tiêm  
vắc-xin thủy đậu  
hoặc chứng nhận có chữ ký của bác sĩ rằng con bạn 
từng mắc bệnh. Trẻ mắc bệnh thủy đậu phải ở nhà, 
không được đến trường hay cơ sở giữ trẻ tới khi tất cả 
rộp phồng xẹp hết, việc này có thể mất hơn một tuần. 
Điều này thường đồng nghĩa với việc cha mẹ cũng phải 
nghỉ làm.

Sau khi tiêm 
Các tác dụng phụ phổ biến nhất của vắc-xin thường nhẹ 
và thường bao gồm đau và tấy đỏ chỗ vết tiêm và đôi 
khi là sốt nhẹ. 

Liệu có thể con tôi được tiêm vắc-xin 
  mà vẫn mắc thủy đậu không? 
          Một số trẻ được tiêm vắc-xin vẫn có thể 
          bị mắc thủy đậu do không vắc-xin nào 
          hiệu quả 100% cả. Trẻ được tiêm vắc-xin 
          ít có khả năng bị sốt hơn và có xu hướng       
          hồi phục nhanh hơn. Những người 
          từng tiêm vắc-xin có ít khả năng bị 
          mắc bệnh zôna sau này hơn.

          Tìm hiểu thêm
          Truy cập Sở Y tế: 
          www.doh.wa.gov/immunization

          Tìm một phòng khám miễn dịch 
          bằng cách gọi:


