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Bé Y tÕ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Quy ®Þnh
VÒ sö dông v¾c xin, sinh phÈm y tÕ trong dù phßng vµ ®iÒu trÞ

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 23/2008/Q§-BYT
ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé Y tÕ)

Ch¬ng I
Nh÷ng Quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

Quy ®Þnh vÒ sö dông v¾c xin, sinh phÈm y tÕ trong dù phßng vµ ®iÒu trÞ
(sau ®©y gäi t¾t lµ Quy ®Þnh) lµ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn ®èi víi c¸c c¬ së y tÕ ®îc
sö dông v¾c xin, sinh phÈm y tÕ; qui tr×nh tiÕp nhËn, vËn chuyÓn b¶o qu¶n vµ cÊp
ph¸t v¾c xin, sinh phÈm y tÕ; qui tr×nh tiªm chñng an toµn; gi¸m s¸t vµ xö lý
ph¶n øng sau tiªm chñng.

§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông

Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ
níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sö dông v¾c xin, sinh phÈm y tÕ trong dù
phßng vµ ®iÒu trÞ.

§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷

Trong Quy ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau:

1. Tiªm chñng lµ viÖc sö dông c¸c h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó ®a v¾c xin,
sinh phÈm y tÕ vµo c¬ thÓ con ngêi víi môc ®Ých t¹o cho c¬ thÓ kh¶ n¨ng ®¸p
øng miÔn dÞch.

2. Ph¶n øng sau tiªm chñng lµ t×nh tr¹ng bất thường về sức khỏe x¶y ra
sau khi tiªm chñng có liên quan đến vắc xin, sai sót trong tiêm chủng hoặc do
trùng hợp ngẫu nhiªn hay các nguyên nhân khác.

3. D©y chuyÒn l¹nh lµ hÖ thèng thiÕt bÞ nh»m b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn v¾c
xin, sinh phÈm y tÕ theo ®óng nhiÖt ®é qui ®Þnh tõ nhµ s¶n xuÊt cho ®Õn n¬i sö
dông.

§iÒu 4. Nguyªn t¾c sö dông v¾c xin, sinh phÈm y tÕ

V¾c xin, sinh phÈm y tÕ ®îc sö dông ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn quy
®Þnh t¹i §iÒu 27 cña LuËt phßng, chèng bÖnh truyÒn nhiÔm.
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Ch¬ng II
®iÒu kiÖn cña c¬ së y tÕ ®îc phÐp tiªm chñng

§iÒu 5. §iÒu kiÖn nh©n sù, c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ ®èi víi c¬ së
tiªm chñng cè ®Þnh

1. §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt tèi thiÓu:
a) Cã ®ñ diện tích ®Ó t vÊn, kh¸m ®Ó lo¹i trõ nh÷ng trêng hîp cã chèng

chØ ®Þnh, tiªm chñng vµ theo dâi sau tiªm chñng;
b) Cã tµi liÖu chuyªn m«n phôc vô c«ng t¸c tiªm chñng (c¸c híng dÉn

b¶o qu¶n, sö dông, theo dâi vµ xö lý tai biÕn), c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
liªn quan ®Õn tiêm chủng;

c) Cã sæ theo dâi viÖc nhËp, xuÊt vµ h¹n dïng của từng l« v¾c xin, sinh
phÈm y tÕ; sæ theo dâi tiªm chñng cho tõng ®èi tîng, cã biÓu mÉu b¸o c¸o tiªm
chñng theo quy ®Þnh; cã phiÕu, sæ tiªm chñng cho ngêi ®îc tiªm chñng;

d) B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn xö lý chÊt th¶i vµ vÖ sinh m«i trêng theo qui
®Þnh cña ph¸p luËt.

2. §iÒu kiÖn vÒ trang thiÕt bÞ tèi thiÓu:
a) Cã trang thiÕt bÞ dông cô vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ lu tr÷ v¾c xin, sinh

phÈm y tÕ trong d©y chuyÒn l¹nh theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt; dông cô chøa
vá lä v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ®· tiªm, b¬m kim tiªm ®· sö dông;

b) Cã ®ñ dông cô tiªm chñng vµ ®¶m b¶o v« trïng;
c) Cã hép thuèc chèng sèc. Cã ph¸c ®å chèng sèc treo t¹i n¬i thùc hiÖn

tiªm chñng v¾c xin, sinh phẩm y tế theo Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo Quy ®Þnh
nµy.

3. §iÒu kiÖn vÒ nh©n sù:
Nh©n viªn y tÕ thùc hiÖn c«ng t¸c tiªm chñng ph¶i ®îc tËp huÊn c¸c quy

®Þnh vÒ tiªm chñng an toµn vµ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn tham dù tËp huÊn theo
quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 23 vµ kho¶n 2 §iÒu 24 cña Quy ®Þnh nµy.

§iÒu 6. §iÒu kiÖn nh©n sù, c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ ®èi víi ®iÓm
tiªm chñng ngoµi tr¹m y tÕ trong chiÕn dÞch tiªm chñng

1. Nguyªn t¾c ¸p dông:
ChØ ®îc triÓn khai trong c¸c chiÕn dÞch tiªm chñng më réng hoÆc trong

trêng hîp cÇn thiÕt.

2. §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt tèi thiÓu:
a) Cã bµn t vÊn, kh¸m ®Ó lo¹i trõ nh÷ng trêng hîp cã chèng chØ ®Þnh,

tiªm chñng, chç theo dâi ph¶n øng sau tiªm chñng;
b) Cã sæ theo dâi tiªm chñng, phiÕu, sæ tiªm chñng cho ngêi ®îc tiªm

chñng vµ c¸c dông cô cÇn thiÕt kh¸c cho buæi tiªm chñng.

3. §iÒu kiÖn vÒ trang thiÕt bÞ tèi thiÓu:
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a) Cã trang thiÕt bÞ ®Ó vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ lu tr÷ v¾c xin, sinh phÈm
y tÕ trong d©y chuyÒn l¹nh theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt, dông cô chøa vá lä
v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ®· tiªm, b¬m kim tiªm ®· sö dông;

b) Cã ®ñ dông cô tiªm chñng vµ ®¶m b¶o v« trïng;
c) Cã hép thuèc chèng sèc, ph¸c ®å chèng sèc kÌm theo.

4. §iÒu kiÖn vÒ nh©n sù:
Nh©n viªn y tÕ thùc hiÖn c«ng t¸c tiªm chñng ph¶i ®îc tËp huÊn c¸c quy

®Þnh vÒ tiªm chñng an toµn vµ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn tham dù tËp huÊn.

§iÒu 7. C¸c c¬ së ®îc phÐp sö dông v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ®Ó tiªm
chñng

1. C¸c Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm Y tế dự phòng tuyến
tỉnh, huyện đạt tiêu chuẩn theo qui định tại Điều 5, Điều 6 của Quy định này
được phép tiêm chủng các vắc xin, sinh phẩm y tế.

2. C¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh Nhµ níc, bÖnh viÖn, phßng kh¸m bÖnh ®a
khoa t nh©n, phßng kh¸m gia ®×nh cã giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ
y dîc t nh©n, ®¹t tiªu chuÈn theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 5, §iÒu 6 cña Quy ®Þnh nµy
®îc phÐp tiªm chñng, sö dông c¸c lo¹i v¾c xin, sinh phÈm y tÕ trong ph¹m vi
chuyªn m«n ®îc phÐp (tiªm v¾c xin, sinh phÈm y tÕ).

3. Tríc khi thùc hiÖn tiªm chñng, tÊt c¶ c¸c c¬ së tiªm chñng ph¶i cã b¶n
cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh t¹i Điều 5 của Quy định này. B¶n cam kÕt
ph¶i ®îc treo thêng xuyªn t¹i c¬ së tiªm chñng.

4. B¶n cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ tiªm chñng cña c¸c ®¬n vÞ
trùc thuéc Bé Y tÕ ®îc göi vÒ Bé Y tÕ (Côc Y tÕ dù phßng vµ M«i trêng); c¸c
c¬ së tiªm chñng tuyÕn x· göi vÒ phßng y tÕ huyÖn; c¸c c¬ së y tÕ kh¸c göi vÒ Së
Y tÕ tØnh.

§iÒu 8. Quy ®Þnh vÒ thanh tra, kiÓm tra.
Bé Y tÕ, Së Y tÕ, Phßng Y tÕ huyÖn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, thanh tra ®èi

víi c¸c c¬ së  ®îc qui ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 §iÒu 7 cña Quy ®Þnh nµy.

Ch¬ng III
Quy tr×nh tiÕp nhËn, vËn chuyÓn b¶o qu¶n

vµ cÊp ph¸t v¾c xin, sinh phÈm y tÕ

§iÒu 9.  Quy tr×nh tiÕp nhËn, cÊp ph¸t v¾c xin, sinh phÈm y tÕ

1. Khi nhËn v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ph¶i kiÓm tra, ghi chÐp vµ lu l¹i
nh÷ng th«ng tin sau vµo phiÕu hoÆc sæ nhËn:

a) Ngµy nhËn;
b) Lo¹i v¾c xin, sinh phÈm y tÕ;
c) Tªn v¾c xin, sinh phÈm y tÕ;
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d) Hµm lîng, quy c¸ch ®ãng gãi;
®) Sè liÒu nhËn;
e) C¬ së s¶n xuÊt, níc s¶n xuÊt;
g) Sè l« s¶n xuÊt;
h) H¹n sö dông ®èi víi tõng l«;
i) Tªn ®¬n vÞ cung cÊp
k) Sè giÊy phÐp ®¨ng ký lu hµnh hoÆc sè giÊy phÐp nhËp khÈu;
l) T×nh tr¹ng c¸c chØ thÞ kiÓm tra nhiÖt ®é nh: chØ thÞ nhiÖt ®é lä v¾c xin,

sinh phÈm y tÕ, thÎ theo dâi nhiÖt ®é vµ chØ thÞ nhiÖt ®é ®«ng b¨ng (nÕu cã) khi
v¾c xin, sinh phẩm y tế tíi;

m) V¾c xin, sinh phÈm y tÕ ®«ng kh« kÌm theo níc håi chØnh cña v¾c
xin, sinh phÈm y tÕ ®ã. Nh÷ng th«ng tin sau cÇn ®îc ghi chÐp ®èi víi níc håi
chØnh: Lo¹i níc håi chØnh, sè lîng, c¬ së s¶n xuÊt, nhµ s¶n xuÊt, sè l«, h¹n sö
dông ®èi víi tõng l«; tªn ®¬n vÞ cung cÊp;

n) NÕu cã bÊt thêng ®¬n vÞ tiÕp nhËn ghi chÐp râ vµ tr¶ l¹i ®¬n vÞ cung
cÊp.

2. Khi cÊp ph¸t v¾c xin, sinh phÈm y tÕ cÇn kiÓm tra vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ
vµo sæ xuÊt nhËp hoÆc sæ qu¶n lý v¾c xin, sinh phÈm y tÕ. Lµm viÖc nµy vµo thêi
®iÓm cÊp ph¸t ®Ó b¶o ®¶m tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®Òu chÝnh x¸c. Nh÷ng th«ng tin
sau cÇn ghi chÐp khi ph©n phèi:

a) Ngµy cÊp ph¸t;
b) Lo¹i v¾c xin, sinh phÈm y tÕ;
c) Tªn v¾c xin, sinh phÈm y tÕ;
d) Hµm lîng, quy c¸ch ®ãng gãi;
®) Sè lîng ph©n phèi (sè liÒu, sè lä, sè hép);
e) C¬ së s¶n xuÊt, níc s¶n xuÊt;
g) H¹n sö dông ®èi víi tõng l«;
h) Sè giÊy phÐp ®¨ng ký lu hµnh hoÆc sè giÊy phÐp nhËp khÈu;
i) T×nh tr¹ng cña chØ thÞ nhiÖt ®é lä v¾c xin, sinh phÈm y tÕ (nÕu cã) hoÆc

t×nh tr¹ng b¶o qu¶n khi rêi kho.

§iÒu 10. Quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn v¾c xin, sinh phÈm y tÕ
Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn c¸c v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ph¶i ®îc b¶o

qu¶n trong d©y chuyÒn l¹nh theo ®óng quy ®Þnh theo Phô lôc 2 ban hµnh kÌm
theo Quy ®Þnh nµy vµ cã c¸c dông cô theo dâi nhiÖt ®é cña v¾c xin, sinh phÈm y
tÕ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn.

§iÒu 11. Quy ®Þnh b¶o qu¶n v¾c xin, sinh phÈm y tÕ

1.  TÊt c¶ c¸c v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ph¶i ®îc b¶o qu¶n theo ®óng nhiÖt
®é quy ®Þnh tõ khi s¶n xuÊt cho ®Õn khi sö dông vµ hÕt h¹n dïng theo Phụ lục 2
ban hành kèm theo Quy định này.



5

2. V¾c xin, sinh phÈm y tÕ ph¶i ®îc b¶o qu¶n riªng trong d©y chuyÒn
l¹nh t¹i c¬ së y tÕ, kh«ng ®îc b¶o qu¶n cïng víi c¸c s¶n phÈm kh¸c.

3. Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ph¶i kiÓm tra theo dâi
thêng xuyªn c¸c th«ng tin vµ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n. TÊt c¶ v¾c xin, sinh phÈm y
tÕ, níc håi chØnh hÕt h¹n sö dông vµ b¶o qu¶n kh«ng ®óng qui ®Þnh ph¶i huû bá
vµ cã biªn b¶n hñy. B¶o ®¶m nguyªn t¾c v¾c xin, sinh phÈm y tÕ cã h¹n dïng
ng¾n th× sö dông tríc.

§iÒu 12.  Quy ®Þnh về việc khắc phục sự cố
C¸c c¬ së b¶o qu¶n, vận chuyển và sử dụng v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ph¶i

cã ph¬ng ¸n kh¾c phôc sù cè trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n, vận chuyển và sử dụng .

Ch¬ng IV
Quy tr×nh tiªm chñng an toµn

§iÒu 13. Tiªm chñng an toµn

1. Tríc khi tiªm chñng:
a) T vÊn cho gia ®×nh/ngêi ®îc tiªm chñng: T¸c dông, lîi Ých vµ nh÷ng

rñi ro gÆp ph¶i khi tiªm chñng phßng bÖnh;
b) Kh¸m ®Ó lo¹i trõ nh÷ng trêng hîp cã chèng chØ ®Þnh tríc khi tiªm

chñng: kiÓm tra nhiÖt ®é, hái tiÒn sö.
c) KiÓm tra v¾c xin, sinh phÈm y tÕ tríc khi tiªm.

2. Trong khi tiªm chñng:
a) Lµm theo ®óng chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i v¾c xin, sinh

phÈm y tÕ;
b) Thùc hiÖn tiªm chñng theo Phô lôc 3 ban hµnh kÌm theo Quy ®Þnh nµy;

3. Sau khi tiªm chñng:
a) Theo dâi t×nh tr¹ng søc khoÎ ngêi ®îc tiªm chñng tèi thiÓu 30 phót

t¹i c¬ së tiªm chñng;
b) Híng dÉn ch¨m sãc t¹i nhµ theo Phô lôc 4 ban hµnh kÌm theo Quy

®Þnh nµy;
c) Lu vá lä v¾c xin, sinh phÈm y tÕ, níc håi chØnh (nÕu cã), b¬m kim

tiªm ®· sö dông tèi thiÓu 14 ngµy sau khi tiªm;
d) Cuèi buæi tiªm chñng huû tÊt c¶ c¸c lä v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ®· më

theo quy ®Þnh, nh÷ng lä v¾c xin, sinh phÈm y tÕ cha më ®îc tiÕp tôc b¶o qu¶n
vµ sö dông theo híng dÉn t¹i Phô lôc 3 ban hµnh kÌm theo Quy ®Þnh nµy.

§iÒu 14.  §êng tiªm, liÒu lîng, vÞ trÝ tiªm cña tõng lo¹i v¾c xin, sinh
phÈm y tÕ.

§êng tiªm, lÞch tiªm, liÒu lîng, vÞ trÝ tiªm cña tõng lo¹i v¾c xin, sinh
phÈm y tÕ ph¶i tuyÖt ®èi tu©n thñ theo híng dÉn sö dông cña nhµ s¶n xuÊt ®·
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®¨ng ký víi Bé Y tÕ hoặc theo qui ®Þnh cña Bộ Y tế, nÕu cã bÊt kú thay ®æi nµo
vÒ ®êng tiªm, liÒu lîng, vÞ trÝ tiªm ®Òu ph¶i ®îc Bé Y tÕ cho phÐp vµ nhµ s¶n
xuÊt cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¸c c¬ së y tÕ sö dông v¾c xin, sinh phÈm y tÕ
do c¬ së m×nh s¶n xuÊt theo Phô lôc 5 ban hµnh kÌm theo Quy ®Þnh nµy.

Ch¬ng V
Gi¸m s¸t vµ xö trÝ ph¶n øng sau tiªm chñng

§iÒu 15. Ph¸t hiÖn ph¶n øng sau tiªm chñng
TÊt c¶ c¸c ®èi tîng sau khi tiªm chñng phßng bÖnh ph¶i ®îc theo dâi Ýt

nhÊt 30 phót sau khi tiªm t¹i ®Þa ®iÓm tiªm chñng, sau ®ã ngêi nhµ ®îc híng
dÉn theo dõi trẻ ít nhất 24 giờ sau tiêm, th«ng b¸o ngay cho c¸n bé y tÕ x·,
phêng n¬i c tró hoÆc c¬ së n¬i thùc hiÖn tiªm chñng vÒ nh÷ng ph¶n øng bÊt
thêng.

§iÒu 16. Xö trÝ khi cã ph¶n øng sau tiªm chñng

1. Tại nơi xảy ra phản ứng hoặc nơi đầu tiên tiếp nhận trườ ng hợp phản
ứng

a) Nh©n viªn y tÕ ph¶i theo dâi nh»m ph¸t hiÖn sím c¸c trêng hîp ph¶n
øng sau tiªm chñng ®Ó tiÕn hµnh xö trÝ vµ thông báo cho tuyến trên theo quy
định tại Điều 18 và 19 của Quy định này;

b) Trêng hîp ph¶n øng nặng sau tiªm chñng vît qu¸ kh¶ n¨ng xö trÝ
ph¶i được kh¸m vµ ®iÒu trÞ bởi bác sỹ chuyên khoa;

c) Ghi chÐp ®Çy ®ñ th«ng tin vµo sæ theo dâi theo Phụ lục 6 ban hành kèm
theo Qui định này:

- Th«ng tin vÒ ngêi bÞ ph¶n øng sau tiªm chñng;
- Ngµy, giê tiªm, lo¹i v¾c xin, sinh phÈm y tÕ, tªn v¾c xin, sinh phÈm y tÕ

®· tiªm, sè l«, h¹n sö dông, nhµ s¶n xuÊt, ®¬n vÞ cung cÊp, níc håi chØnh (nÕu
cã);

- Ngµy, giê xuÊt hiÖn ph¶n øng, m« t¶ triÖu chøng chÝnh (toµn th©n, t¹i
chç, c¸c dÊu hiÖu ®Æc biÖt kh¸c). Diễn biến và các biện pháp xử trí đã thực hiện
theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Các hoạt động cần triển khai khi có phản ứng nặng tại buổi tiêm chủng.
a) Tuyến cơ sở:
- Dừng ngay buổi tiêm chủng;
- Niêm phong toàn bộ số vắc xin, sinh phẩm y tế và bảo quản theo điều

kiện qui định tại Điều 11 của Quy định này , niêm phong bơm kim tiêm sử dụng
trong buổi tiêm;

- Lập biên bản ghi nhận nhiệt độ, tình trạng bảo quản vắc xin , sinh phẩm y
tế tại thời điểm xảy ra phản ứng nặng;
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- Thống kê toàn bộ số lượng vắc xin , sinh phẩm y tế nhận, đã sử dụng và
số trẻ đã được tiêm từng loại vắc xin , sinh phẩm y tế trong buổi tiêm chủng có
phản ứng nặng;

- Báo cáo cho tuyến trên theo Điều 18 của Quy định này.
b) Tuyến huyện, tỉnh, khu vực, quốc gia: tiếp nhận báo cáo và thực hiện

điều tra theo Điều 18 của Quy định này;
c) C¸c bÖnh viÖn cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp xö trÝ c¸c trêng hîp ph¶n øng

sau tiªm chñng.

Điều 17. Qui định về việc tạm đình chỉ sử dụng vắc xin, sinh phẩm y
tế.

1. Tại cơ sở tiêm chủng: Khi xảy ra các trường hợp phản ứng sau tiêm
chủng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng của người
được tiêm chủng, cơ sở thực hiện việc tiêm chủng phải tạm đình chỉ việc sử
dụng vắc xin, sinh phẩm y tế.

2. TuyÕn huyÖn, tØnh: khi x¶y ra ph¶n øng, l·nh ®¹o Së Y tÕ quyÕt ®Þnh
t¹m dõng sö dông ®èi víi mét lo¹i hoÆc mét l« v¾c xin, sinh phÈm y tÕ trong
ph¹m vi toµn huyÖn hoÆc toµn tØnh trong khi chê ®îi ý kiÕn chØ ®¹o cña tuyÕn
trªn vµ kÕt qu¶ ®iÒu tra.

3. TuyÕn Trung ¬ng: viÖc quyÕt ®Þnh dõng sö dông l« v¾c xin, sinh phÈm
y tÕ liªn quan ph¶n øng nÆng do Côc Qu¶n lý Dîc thùc hiÖn dùa trªn c¬ së kÕt
luËn cña Héi ®ång Khoa häc - chuyªn m«n ®¸nh gi¸ viÖc sö dông v¾c xin thuéc
Dù ¸n Tiªm chñng më réng hoÆc cña y tÕ ®Þa ph¬ng .

4. Sau khi có kết luận về nguyên nhân ph¶n øng kh«ng liªn quan ®Õn v¾c
xin, sinh phÈm y tÕ th× việc tiếp tục sử dụng lại vắc xin, sinh phÈm y tÕ ®ã do cơ
quan quyết định ngừng sử dụng công bố.

§iÒu 18. B¸o c¸o c¸c trêng hîp ph¶n øng sau tiªm chñng

1. C¸c ®¬n vÞ, c¬ së tiªm chñng, c¬ së tiÕp nhËn trêng hîp ph¶n øng sau
tiªm chñng ph¶i b¸o c¸o ngay trong vßng 24 giê cho tuyÕn trªn vµ Së Y tÕ ®Ó cã
hµnh ®éng kÞp thêi vµ tiÕn hµnh ®iÒu tra ®èi víi c¸c trêng hîp nghiªm träng bao
gåm: sèc ph¶n vÖ, héi chøng sèc nhiÔm ®éc, nghi ngê do sai sãt trong tiªm
chñng vµ tö vong. Cã thÓ b¸o c¸o qua ®iÖn tho¹i, Fax, email hoÆc göi theo ®êng
bu ®iÖn cho tuyÕn trªn.

2. C¸c trêng hîp ph¶n øng nhÑ nhng sè trêng hîp bÞ ph¶n øng vît
qu¸ tØ lÖ thêng gÆp còng ph¶i b¸o c¸o theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.

§iÒu 19. Theo dâi vµ ®iÒu tra trêng hîp ph¶n øng sau tiªm chñng

1. Khi nhËn ®îc b¸o c¸o khÈn tõ c¸c c¬ së tiªm chñng, Së Y tÕ tiÕn hµnh
®¸nh gi¸ ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu tra. C¸c c¬ së thùc hiÖn tiªm chñng vµ c¸c ®¬n
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vÞ cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®iÒu tra nguyªn
nh©n g©y ra ph¶n øng sau tiªm chñng.

2. Khi xẩy ra các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng của người được tiêm chủng phải
ngõng ngay việc sö dông lo¹i v¾c xin, sinh phẩm y tế liªn quan, khÈn tr¬ng
®iÒu tra, ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n, viÖc ®iÒu tra bao gåm c¸c bíc sau theo Phụ lục
8 ban hành kèm theo Quy định này:

a) Thµnh lËp Héi ®ång Khoa häc - chuyªn m«n ®¸nh gi¸ viÖc sö dông v¾c
xin thuéc Dù ¸n Tiªm chñng më réng ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc sö dông v¾c xin, sinh
phẩm y tế cña tØnh bao gåm: L·nh ®¹o Së Y tÕ, ®¹i diÖn Viện Vệ sinh dịch tễ,
Viện Pasteur, Trung t©m Y tÕ dù phßng, c¸c c¬ së ®iÒu trÞ vµ c¸c ®¬n vÞ liªn
quan, c¸c chuyªn gia t vÊn trong trêng hîp cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n
ph¶n øng sau tiªm chñng;

b) LËp mÉu phiÕu ®iÒu tra, lÊy mÉu theo Phụ lục 9,10 ban hành kèm theo
Quy định này;

c) TiÕn hµnh ®iÒu tra, thu thËp mÉu v¾c xin, sinh phẩm y tế, b¬m kim tiªm
c¸c mÉu bÖnh phÈm liªn quan kh¸c;

d) KiÓm ®Þnh mÉu v¾c xin, sinh phẩm y tế, xÐt nghiÖm bÖnh phÈm, b¬m
kim tiªm;

đ) Tæng hîp, ph©n tÝch vµ kÕt luËn vÒ nguyªn nh©n dÉn ®Õn ph¶n øng
nÆng;

e) §Ò xuÊt nh÷ng ph¬ng híng gi¶i quyÕt tiÕp vµ nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c
phôc.

3. Trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ phèi hîp, mêi c¸c chuyªn gia, c¸c
®¬n vÞ liªn quan (bao gåm ph¸p y, c¸c tæ chøc quèc tÕ) hç trî c«ng t¸c ®iÒu tra,
xÐt nghiÖm.

4. Héi ®ång chuyªn m«n ®¸nh gi¸ viÖc sö dông v¾c xin, sinh phẩm y tế cö
mét thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸t ng«n vÒ nh÷ng diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ ®iÒu
tra.

Ch¬ng VI
chÕ ®é b¸o c¸o vµ hå s¬ lu tr÷

§iÒu 20. ChÕ ®é b¸o c¸o
Theo ph¹m vi ho¹t ®éng, chøc n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm ®îc giao, mçi c¬ së

tiªm chñng phßng bÖnh ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú hµng quý vµ b¸o
c¸o ®ét xuÊt víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc về v¾c xin, sinh phẩm y tế vµ tiêm
chủng tuyÕn trªn.

Néi dung b¸o c¸o ®Þnh kú gåm c¸c th«ng tin sau:

1. Sè lîng ngêi tiªm chñng v¾c xin, sinh phẩm y tế phßng bÖnh, ®iÒu trÞ;
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2. Sè lîng v¾c xin, sinh phẩm y tế ®· sö dông, ph©n chia lo¹i v¾c xin,
sinh phẩm y tế, tªn v¾c xin, sinh phÈm y tÕ, nhµ s¶n xuÊt;

3. C¸c ph¶n øng sau tiªm chñng v¾c xin, sinh phẩm y tế (nÕu cã).

§iÒu 21. Hå s¬ lu tr÷ t¹i c¬ së tiªm chñng
Mçi c¬ së y tÕ thùc hiÖn tiªm chñng v¾c xin, sinh phẩm y tế phßng bÖnh

ph¶i cã hÖ thèng hå s¬ lu tr÷ theo c¸c yªu cÇu sau:

1. Hå s¬ bao gåm:
a) Tµi liÖu vÒ v¾c xin, sinh phẩm y tế sö dông t¹i c¬ së y tÕ;
b) Sổ theo dâi tiªm chñng cho c¸c ®èi tîng;
c) C¸c tµi liÖu híng dÉn vÒ thùc hµnh an toµn tiªm chñng.

2. Hå s¬ ph¶i ®Çy ®ñ, dÔ t×m kiÕm, tra cøu vµ ph¶i ®îc b¶o mËt, an toµn.

3. Hå s¬ ®îc lu tr÷ 5 n¨m tÝnh tõ ngµy cËp nhËt th«ng tin cuèi cïng.

Ch¬ng VII
Tæ chøc thùc hiÖn

§iÒu 22. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Y tÕ

1. Côc Y tÕ dù phßng và Môi trường cã tr¸ch nhiÖm chñ tr×, phèi hîp víi
c¸c Vô, Côc cã liªn quan ®Ó chØ ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra ho¹t ®éng tiªm chñng
v¾c xin, sinh phÈm y tÕ trong ph¹m vi c¶ níc; th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ an toµn
tiªm chñng, bæ sung danh môc bÖnh truyÒn nhiÔm ph¶i sö dông v¾c xin, sinh
phÈm y tÕ b¾t buéc, ®é tuæi trÎ em thuéc ch¬ng tr×nh tiªm chñng cña Ch¬ng
tr×nh tiªm chñng më réng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. TiÕp nhËn b¶n cam kÕt
cña c¸c c¬ së tiªm chñng trùc thuéc Bé.

2. Côc Qu¶n lý Dîc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt, cÊp sè
®¨ng ký lu hµnh, qu¶n lý chÊt lîng v¾c xin, sinh phÈm y tÕ, cho phÐp xuÊt,
nhËp c¸c v¾c xin, sinh phÈm y tÕ sö dông trong tiªm chñng phßng bÖnh; ®×nh chØ
hoÆc kh«ng cho phÐp sö dông c¸c v¾c xin, sinh phÈm y tÕ sö dông trong tiªm
chñng phßng bÖnh.

3. Cục Quản lý khám, chữa bệnh phèi hîp víi Côc Y tế dự phòng và Môi
trường vµ c¸c Vô, Côc liªn quan chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng tiªm
chñng trong hÖ thèng kh¸m, ch÷a bÖnh, chØ ®¹o c«ng t¸c xö trÝ cÊp cøu khi cã
ph¶n øng sau tiªm.

4. Thanh tra Bé cã tr¸ch nhiÖm chñ tr×, phèi hîp víi Côc Y tÕ dù phßng và
Môi trường vµ c¸c Vô, Côc cã liªn quan ®Ó tæ chøc thanh tra ho¹t ®éng tiªm
chñng trong ph¹m vi c¶ níc.

5. Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm chØ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬
quan liªn quan ®Ó híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh b¶o ®¶m cho c¸c ho¹t ®éng tiªm
chñng.
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6. V¨n phßng Bé: Phèi hîp x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, quy ph¹m
ph¸p luËt liªn quan ®Õn tiªm chñng.

§iÒu 23. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c ViÖn

1. C¸c ViÖn VÖ sinh dÞch tÔ, ViÖn Pasteur cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vÒ mÆt
chuyªn m«n kü thuËt cho c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó b¶o ®¶m chÊt lîng, an toµn trong
c«ng t¸c tiªm chñng, tổ chức chỉ đạo, tập huấn về các quy định tiêm chủng và
cÊp giÊy chøng nhËn tham dù  tËp huÊn cho cán bộ tiêm chủng trong và ngoài
tiªm chñng më réng theo Phụ lục 12 ban hành kèm theo Quy định này.

2. ViÖn KiÓm ®Þnh quèc gia v¾c xin vµ sinh phÈm y tế cã tr¸ch nhiÖm
gi¸m s¸t ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt chÊt lîng, an toµn cña v¾c xin, sinh phÈm y tÕ ®Ó
tiªm chñng phßng bÖnh theo quy ®Þnh; phèi hîp víi c¸c Vô, Côc cña Bé Y tÕ
thanh tra ho¹t ®éng tiªm chñng phßng bÖnh trong ph¹m vi c¶ níc.

§iÒu 24. Tr¸ch nhiÖm cña Së Y tÕ, Trung t©m Y tÕ dù phßng c¸c tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Phßng Y tÕ huyÖn

1. Së Y tÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ
®¹o, híng dÉn, kiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng vÒ tiªm chñng phßng bÖnh trong
ph¹m vi ®Þa ph¬ng, tiÕp nhËn b¶n cam kÕt cña c¸c c¬ së y tÕ trong ph¹m vi
qu¶n lý; tæ chøc ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n ph¶n øng sau tiªm chñng.

2. Trung t©m Y tÕ dù phßng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã
tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, híng dÉn, phèi hîp víi Thanh tra Së Y tÕ kiÓm tra, thanh
tra ho¹t ®éng vÒ tiªm chñng phßng bÖnh trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng, tæ chøc ®µo
t¹o, tËp huÊn, cấp chứng nhận tham dự tập huấn cho c¸n bé y tÕ vÒ c¸c quy ®Þnh
vÒ tiªm chñng an toµn c¶ trong và ngoài tiêm chủng mở rộng, thùc hiÖn viÖc sö
dông, b¶o qu¶n, ph©n phèi v¾c xin, sinh phÈm y tÕ sö dông trong tiªm chñng
phßng bÖnh ®Ó b¶o ®¶m chÊt lîng, ®¸p øng nhu cÇu tiªm chñng phßng bÖnh cña
ngêi d©n theo Phụ lục 12 ban hành kèm theo Quy định này.

3. Phßng Y tÕ huyÖn cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Trung t©m Y tÕ huyÖn
kiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng vÒ tiªm chñng phßng bÖnh trong ph¹m vi ®Þa
ph¬ng, tiÕp nhËn b¶n cam kÕt cña c¸c c¬ së y tÕ trong ph¹m vi qu¶n lý.

§iÒu 25. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan liªn quan

1. C¸c c¬ së kinh doanh v¾c xin, sinh phÈm y tÕ cã tr¸ch nhiÖm mua, b¸n,
xuÊt, nhËp khÈu, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn v¾c xin, sinh phÈm y tÕ theo ®óng c¸c qui
®Þnh cña ph¸p luËt.

2. C¸c c¬ së cã chøc n¨ng, nhiÖm vô vÒ tiªm chñng phßng bÖnh cã tr¸ch
nhiÖm:

a) Ký cam kÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c
ho¹t ®éng chuyªn m«n theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao, phï hîp víi ®iÒu
kiÖn, c¬ së vËt chÊt, nh©n lùc, trang thiÕt bÞ hiÖn cã vµ ph¶i theo ®óng quy ®Þnh,
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quy tr×nh chuyªn m«n kü thuËt vÒ sö dông v¾c xin, sinh phẩm y tế vµ an toµn
tiªm chñng. Theo dâi, b¸o c¸o c¸c trêng hîp ph¶n øng sau tiªm chñng cho c¬
quan qu¶n lý y tÕ cã thÈm quyÒn;

b) Phèi hîp, víi c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ trong c«ng t¸c vËn ®éng ngêi d©n
tham gia tiªm chñng phßng bÖnh;

c) C¸c c¬ së ®iÒu trÞ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c c¬ së tiªm chñng
phßng bÖnh xö lý c¸c tai biÕn x¶y ra trong qu¸ tr×nh tiªm chñng, tuyªn truyÒn vÒ
sö dông v¾c xin, sinh phẩm y tế phßng bÖnh.

Bé trëng

NguyÔn Quèc TriÖu
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Phô lôc
(Kèm theo Quyết định số 23 /2008/QĐ-BYT

ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phô lôc 1.
Híng dÉn cÊp cøu Sèc ph¶n vÖ

Phô lôc 2.
Híng dÉn bảo quản v¾c xin, sinh phẩm y tế trong d©y chuyền lạnh ở c¸c tuyến

Phô lôc 3.
Hướng dẫn tiêm chủng an toàn

Phô lôc 4.

Híng dÉn xö trÝ c¸c trêng hîp ph¶n øng sau tiªm chñng.

Phô lôc 5.

Hướng dẫn sö dông vắc xin, sinh phÈm y tÕ trong Tiªm chñng më réng.

Phô lôc 6.
MÉu sæ theo dâi c¸c trêng hîp ph¶n øng sau tiªm chñng

Phô lôc 7.
MÉu b¸o c¸o trêng hîp ph¶n øng sau tiªm chñng

Phô lôc 8.
Híng dÉn ®¸nh gi¸ ph¶n øng sau tiªm chñng

Phô lôc 9.
MÉu ®iÒu tra ph¶n øng sau tiªm chñng

Phô lôc 10.
PhiÕu göi mÉu kiÓm ®Þnh v¾c xin, sinh phÈm y tÕ

Phụ lục 11.

Bản cam kết cơ sở tiêm chủng đạt tiêu chuẩn

Phụ lục 12.

Mẫu Giấy chứng nhận tham dự tập huấn các quy định về tiêm chủng an toàn.


