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Chương trình tiêm chủng Lớp 8 - thông
tin dành cho phụ huynh
Tại sao tiêm chủng lại quan trọng?
Nhờ tiêm chủng, chúng ta có thể ngừa được các
bệnh truyền nhiễm làm cho chúng ta rất dễ bị bệnh
nặng, khuyết tật và tử vong. Thuốc chủng ngừa kích
hoạt phản ứng miễn dịch để bảo vệ chúng ta nếu
chúng ta tiếp xúc với bệnh lần nữa trong môi trường.
Tất cả các loại thuốc chủng ngừa hiện có tại Úc
đều phải đạt các cuộc kiểm tra an toàn nghiêm ngặt
trước khi được chấp thuận. Thuốc chủng ngừa tiếp
tục được theo dõi về mặt an toàn và hiệu quả. Hãy
tìm hiểu thêm về vấn đề an toàn thuốc chủng ngừa
và tác dụng phụ thông thường và hiếm khi xảy ra:

Những gì phụ huynh cần phải
thực hiện
Bộ tài liệu ưng thuận tiêm chủng này đã được
cung cấp cho quý vị theo chương trình học Lớp
8 của con quý vị. Trong bộ tài liệu này có thông
tin và giấy ưng thuận.
Là phụ huynh hoặc người giám hộ, quý vị phải:
**

đọc kỹ giấy ưng thuận này và liên lạc với y tá
nhà trường nếu cần biết thêm thông tin

**

đánh dấu vào ô màu đỏ hoặc màu xanh lá
cây để cho biết thuốc chủng ngừa nào quý vị
ưng thuận và bất kỳ thuốc chủng ngừa nào
quý vị không ưng thuận, sau đó ký tên vào
phần chừa sẵn.

**

cung cấp thông tin trên giấy ưng thuận về các
vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến phản
ứng của con em khi cháu được tiêm chủng.

**

gửi lại mẫu đơn đã điền xong cho nhà
trường, ngay cả khi quý vị không cho con
em tiêm chủng.

healthywa.wa.gov.au/immunisation

Chương trình tiêm chủng Lớp 8
Tại Úc, học sinh Lớp 8 được tiêm chủng miễn phí theo
Chương trình Tiêm chủng Toàn quốc để bảo vệ chống
lại các bệnh:
**

Yết hầu

**

Uốn ván

**

Ho gà

**

Thủy đậu (trái rạ)

**

U nhú ở con người (HPV).

Quý vị có thể đọc thêm về các bệnh này cùng các loại
thuốc chủng ngừa được sử dụng để ngừa các bệnh
này tại: healthywa.wa.gov.au/immunisation

Lịch tiêm chủng
Y tế WA (WA Health) và các toán điều dưỡng cộng
đồng địa phương phụ trách công tác tiêm chủng vào
mỗi học kỳ tại trường con em quý vị theo lịch dưới đây:
Lần thứ 1: U nhú ở con người (HPV)
Bệnh thủy đậu (trái rạ)
Lần thứ 2: U nhú ở con người (HPV)
Bạch hầu-uốn ván-ho gà (DTPa)
Lần thứ 3: U nhú ở con người (HPV).

Y tá có thể liên lạc với quý vị nếu họ cần thêm
thông tin.
Chỉ có học sinh có đơn đã điền xong kèm
chữ ký sẽ được tiêm chủng.
Ngày tiêm chủng sẽ được công bố trong bản tin
nhà trường hàng tuần. Nếu con em quý vị không
được tiêm chủng vào ngày này, quý vị sẽ được
thông báo và các tùy chọn tiêm chủng thay thế
sẽ được cung cấp.

Bị bệnh nhẹ, thông thường, chẳng hạn như bị cảm
kèm sốt nhẹ, vẫn tiêm chủng, không nên trì hoãn.
Tuy nhiên trong một số trường hợp, học sinh không
nên được tiêm chủng hoặc nên trì hoãn vì các em
bị các vấn đề sức khỏe. Hãy báo cho y tá tiêm
chủng hay nhà trường biết nếu con em quý vị:
**

đã từng bị phản ứng trầm trọng sau khi tiêm
chủng bất kỳ một loại thuốc chủng ngừa nào
trước đây

**

trước đây đã bị dị ứng nặng vì vậy không nên
được tiêm chủng

**

**

**

**

**

đã được tiêm chủng loại thuốc chủng ngừa có
vi khuẩn/siêu vi khuẩn còn sống trong tháng qua
(ví dụ như lao, sởi, hoặc sốt vàng da)
đã được tiêm chích chất globulin miễn dịch hoặc
được truyền máu toàn bộ trong ba tháng qua
bị một chứng bệnh làm giảm khả năng miễn
dịch (ví dụ như bệnh bạch cầu, ung thư, HIV/
AIDS) hoặc đang được điều trị mà liệu pháp này
làm giảm khả năng miễn dịch (ví dụ như các loại
thuốc steroid chẳng hạn như hydrocortisone và
prednisone, xạ trị liệu và hóa trị liệu)
sống với một người nào đó đang bị căn bệnh
làm giảm khả năng miễn dịch hoặc sống với một
người nào đó đang được điều trị mà liệu pháp
này làm giảm khả năng miễn dịch
không khỏe vào thời điểm tiêm chủng.

Chăm sóc sau khi tiêm chủng
Vết tiêm chủng có thể bị đỏ và sưng lên – hãy đắp
miếng vải ẩm mát lên chỗ này.
Có thể bị đau nhức, sốt, nhức đầu hoặc mệt mỏi. Đối
với nhức đầu và đau nhức, cho con uống paracetamol
theo chỉ dẫn trên nhãn. Nếu sốt không thuyên giảm,
hãy hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị.
Truy cập healthywa.wa.gov.au/immunisation để biết
thêm thông tin về các tác dụng phụ thường gặp và
hiếm khi xảy ra đối với các thuốc chủng ngừa.
Lập tức hỏi ý kiến về y tế nếu bị phản ứng mà quý vị
cho là nghiêm trọng hoặc bất ngờ.
Theo luật, tất cả dịch vụ tiêm chủng tại WA đều phải
báo cáo phản ứng phụ xảy ra sau tiêm chủng. Phụ

Immunisation Clinic) qua số 9321 1312.

Hồ sơ tiêm chủng
Sau khi tiêm chủng, học sinh sẽ nhận được hồ sơ về
các loại thuốc chủng ngừa các em đã được tiêm chủng.
Tất cả các loại thuốc chủng ngừa qua chương trình
tiêm chủng học đường đều được lưu trong cơ sở dữ
liệu Y tế WA (WA Health) tại các trường học.
Ngoài ra, các lần tiêm chủng HPV cũng được lưu trong
Sổ bộ Đăng bạ Toàn quốc HPV (National HPV register):

hpvregister.org.au

Chi tiết Liên lạc
Phòng Tiêm chủng Trung ương
(Central Immunisation Clinic)
Điện thoại: 9321 1312 8 giờ 30 sáng–4 giờ 30 chiều
vào ngày thường
Bác sĩ địa phương của quý vị
Trung tâm y tế cộng đồng địa phương của
quý vị, bệnh viện hoặc đơn vị y tế công cộng
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Điện thoại: 1800 022 222

Muốn biết thêm thông tin
Bộ Y tế
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Chương trình Tiêm chủng Úc
1800 671 811 hoặc immunise.health.gov.au
hpv.health.gov.au/for-parents
Khi có yêu cầu, chúng tôi có thể cung
cấp tài liệu này bằng các dạng thức
khác cho người bị khuyết tật.
Do Phân bộ Y tế Công cộng soạn thảo
© Bộ Y tế 2015
Bản quyền tài liệu này thuộc về Tiểu bang Tây Úc, trừ phi
ghi khác hơn. Ngoài bất kỳ các hoạt động công bằng nào
cho mục đích học tập, nghiên cứu, phê bình hoặc nhận
xét riêng được cho phép theo quy định của Đạo luật Bản
quyền (Copyright Act) 1968, cấm sao chép bất kỳ phần
nào hoặc tái sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà không
có thư cho phép của Tiểu bang Tây Úc.
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Trước khi con em quý vị được tiêm
chủng

huynh cũng có thể trình báo các mối lo ngại của mình
về bất kỳ phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm chủng
trên mạng Internet tại wavvs.health.wa.gov.au, hoặc gọi
điện thoại cho Phòng Tiêm chủng Trung ương (Central

