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BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
BCG

Bacillus Calmette - Guérin vaccine (Vắc xin
phòng bệnh lao)

BYT

Bộ Y tế

DPT

Diphteria - Petussis - Tetanus
(Vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván)
Vắc xin phối hợp Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván
- Viêm gan B và Hib

DPT - VGB - Hib
HBeAg

Kháng nguyên nhân của vi rút Viêm gan B

HBIG

Kháng huyết thanh Viêm gan B

HBsAg

Kháng nguyên bề mặt của vi rút Viêm gan B

Hib

Hemophilus Influenza typ B
(Vi khuẩn gây bệnh viêm phổi, viêm màng
não mủ do Hib)

LMC

Liệt mềm cấp

OPV

Oral Polio vaccine
(Vắc xin phòng bệnh bại liệt uống)

TCMR

Tiêm chủng mở rộng

VGB

Viêm gan B
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LỜI GIỚI THIỆU
Bệnh viêm gan B là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
do vi rút viêm gan B gây ra. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất
cao. Trên thế giới ước tính có khoảng 350 triệu người nhiễm
vi rút viêm gan B mạn tính. Tổ chức Y tế thế giới khu vực
Tây Thái Bình Dương ước tính mặc dù khu vực này chiếm
28% dân số thế giới nhưng gánh nặng bệnh tật gây ra do vi
rút viêm gan B lên tới gần một nửa tổng số các trường hợp
nhiễm vi rút viêm gan B mạn tính trên toàn thế giới. Việt
Nam là nước có tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B cao. Một trong
những đường lây truyền nguy hiểm nhất của bệnh viêm gan
B là lây truyền từ mẹ sang con.
Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo rằng để có thể giảm tỷ
lệ mắc viêm gan B ở trẻ 5 tuổi xuống thấp hơn 1%, tiến tới
loại trừ bệnh viêm gan B thì cùng với việc duy trì tỷ lệ tiêm 3
mũi vắc xin viêm gan B đạt trên 90%, tỷ lệ tiêm vắc xin viêm
gan B trong 24 giờ đầu sau sinh phải đạt trên 65%.
Tài liệu “Hỏi đáp về tiêm vắc xin phòng bệnh viêm gan
B” được biên soạn nhằm cung cấp các thông tin về bệnh
viêm gan B, vắc xin viêm gan B, đặc biệt các kiến thức liên
quan tới việc tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong
24 giờ đầu sau sinh. Các nội dung trong cuốn sách đã được
trích dẫn từ các tài liệu của Chương trình Tiêm chủng mở
rộng cập nhật theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, các
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kết quả nghiên cứu đáng tin cậy ở trong nước và quốc tế. Hy
vọng đây sẽ là cuốn sách tham khảo thiết thực và bổ ích cho
các cán bộ y tế cũng như các bậc cha mẹ.

Viện trưởng
Trưởng Ban Điều hành dự án TCMR

PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển
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