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Lịch tiêm vắc-xin cho trẻ
Tên

Ngày tháng năm sinh

Số lần
tiêm
chủng

Các loại vắc-xin

Khoảng cách giữa các lần tiêm và thời
điểm tiêm theo tiêu chuẩn

Mục ghi lại việc tiêm chủng Đối tượng được tiêm

lần thứ 1 Sau sinh 2 tháng
♦Viêm gan siêu vi B

Vắc-xin
bất hoạt lần thứ 2 cách sau 4 tuần từ lần tiêm thứ 1
hóa

Dưới 1 tuổi sau sinh

lần thứ 3 Cách sau 20~24 tuần từ lần tiêm thứ 1

lần thứ 1 2 tháng tuổi
Từ sau sinh 6 tuần
☆Virut Rota

Vắc-xin
sống

lần thứ 2

3 tháng tuổi（vắc-xin Rotarix tiêm 2 lần
đến 6 tháng tuổi là kết thúc )

lần thứ 3

4 tháng tuổi ( Vắc-xin Rotateq tiêm 3 lần
đến 8 tháng tuổi là kết thúc. )

Bắt đầu tiêm lần đầu
muộn lắm cũng nên
tiêm đến 14 tuần 5
ngày sau sinh

lần thứ 1

♦Vi khuẩn Hib

Vắc-xin
bất hoạt
hóa

lần thứ 2

Bắt đầu tiêm sau sinh 2 tháng tuổi.
Kỳ tiêm kế tiếp cách 27 ~ 56 ngày.

lần thứ 3

bổ sung

Từ sau khi sinh 2
tháng đến dưới 5
tuổi

Cách sau khi tiêm lần thứ 3 trên 7
tháng

lần thứ 1
lần thứ 2

Bắt đầu tiêm sau sinh 2 tháng.
Kỳ tiêm kế tiếp cách 27 ~ 56 ngày.

vắc-xin
♦Viêm phổi phế cầu khuẩn
loại khử lần thứ 3
ở thiếu nhi (Prevenar13）
hoạt tính

Từ sau khi sinh 2
tháng đến dưới 5
tuổi

Tiêm cách hơn 60 ngày sau khi tiêm
kết thúc lần 3、sau sinh 12 tháng
bổ sung
trở đi (thời gian tiêm chuẩn là: sau
sinh từ 12 ~14 tháng ）
lần thứ 1

♦4 loại hổn hợp

Vắc-xin
bất hoạt
hóa

lần thứ 2

Bắt đầu tiêm sau sinh 3 tháng.
Kỳ tiêm kế tiếp cách 20 ~ 56 ngày.

lần thứ 3

Từ sau sinh 3 tháng
đến dưới 7 tuổi 6
tháng

Tiêm cách sau 1 năm từ khi tiêm lần 3
bổ sung kết thúc (cách khoảng 6 tháng vẫn có
thể）
♦2 loại hổn hợp

Vắc-xin
bất hoạt
hóa

1 lần

11tuổi

từ 11 tuổi đến dưới 13
tuổi .
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♦Lao (BCG)

♦sởi, sốt phát ban Rubella
(MR)

☆Quai bị

vắc-xin
sống

Sau sinh từ 3 tháng ~ dưới 1 tuổi (khuyến
khích tiêm từ 5～8 tháng tuổi）

Dưới 1 tuổi sau sinh

lần thứ 1

1 tuổi
（nên tiêm sớm nếu như có thể）

từ 1 tuổi sau sinh
đến dưới 2 tuổi

lần thứ 2

trong khoảng thời gian 1 năm trước khi
vào tiểu học .

trong khoảng thời gian
1 năm trước khi vào
tiểu học .

lần thứ 1

Sau sinh 1 năm tuổi
(nên tiêm sớm như có thể）

1 lần

vắc xin
sống

vắc-xin
sống

lần thứ 2 Trước khi vào tiểu học 1 năm
lần thứ 1
♦Thủy đậu

vắc-xin
sống
lần thứ 2

♦Viêm não Nhật Bản

Vắc-xin
bất hoạt
hóa

kỳ 2

☆Cảm cúm

bắt đầu tiêm sau sinh 1 năm tuổi
（nên tiêm sớm nếu như có thể）
cách 6 tháng sau khi tiêm lần1 kết thúc
(cách sau 3 tháng vẫn có thể）

lần thứ 1 3 tuổi
Lần tiêm kế tiếp cách từ 6 ngày đến 28
ngày
lần thứ 2
bổ sung

Vắc-xin
bất hoạt
hóa

Vắc-xin
bất hoạt lần thứ 2
hóa

Vắc-xin
bất hoạt
hóa

Từ sau sinh 6 tháng
đến dưới 7 tuổi 6
tháng.

9 tuổi

Từ 9 tuổi đến tròn 13
tuổi

mỗi năm khoảng từ tháng 10～tháng 12

Trường hợp dưới 13
tuổi tiêm 2 lần cách
nhau từ 1 đến 4 tuần
(khuyến khích tiêm
cách nhau từ 3 đến 4
tuần）

Tiêm cách nhau từ 2～4 tuần.

lần thứ 3 cách 6 tháng sau tiêm đợt 1.
♦Ung thư cổ tử cung
(HPV)
（ngừa ung thư cổ tử
cung）

Từ 1 tuổi đến dưới 3
tuổi

Cách 1 năm sau lần tiêm thứ 2
(cách 6 tháng vẫn có thể)

lần thứ 1

☆Viêm gan siêu vi A

Từ 3 tuổi đến 7 tuổi

Nữ sinh trung học năm thứ 1.
(Có 2 loại Cervarix và Gardasil、Tuỳ
vào loại vắc-xin mà lịch tiêm khác
nhau.）

Mọi lứa tuổi đều có
thể tiêm.
(WHO .tổ chức sức
khoẻ thế giới
khuyến khích tiêm khi
đã được trên 1 tuổi.)

Nữ sinh từ lớp 6 tiểu
học đến năm thứ
nhất của cấp ba.

♦Tiêm chủng định kì ：Tiêm trong khoảng thời gian đã được quy định thì theo nguyên tắc sẽ được tiêm miễn phí.
☆Tiêm tự nguyện ：hầu hết là phải trả phí. Tuỳ vào từng khu vực sống mà có thể nhận được tiền hỗ trợ.
＊Vắc -xin có cùng màu tô ở cột "số lần tiêm chủng" có thể tiêm đồng thời cùng một lúc. Hơn nữa, với những vắc-xin có cùng màu tô này có
thể tiêm cùng lúc nhiều loại.
＊＊Lịch tiêm trên đây là phương pháp tiêm theo lịch mẫu chuẩn. Nhưng nếu vì lý do gì đó hay do bệnh mà không thể tiêm đúng như lịch trên
thì hãy thảo luận với bác sĩ thường thăm khám.
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