ベトナム語版

Dành cho các bậc cha mẹ có trẻ uống vắc xin
ngừa virus Rota (vắc-xin Rotarix)

Cần chú ý các triệu chứng sau ở trẻ
sau khi uống ngừa vắc-xin Rotarix
Quấy khóc nhiều

Nôn, ói nhiều lần

Mệt mỏi, sắc mặt không tốt

Đại tiện phân có máu

Sau uống ngừa (đặc biệt là sau 1 tuần tiêm chủng)
nếu phát hiện trẻ có 1 trong các triệu chứng kể trên
thì có thể nghi ngờ trẻ bị lồng ruột

phải nhanh chóng đưa trẻ đi khám.
Bệnh lồng ruột là gì?

Một đoạn ruột
chui vào một
đoạn ruột khác

Đây là một bệnh lý cần cấp cứu ngay do một phần của
ruột chui vào phần ruột khác.
Bệnh này thường xảy ra ở trẻ từ 0 tuổi mà không liên

Ruột già
(phía hậu môn)

Ruột non
(phía miệng)

quan đến việc tiêm chủng/uống ngừa.
Khi lồng ruột xảy ra, ruột bị tắc, làm giảm lưu thông máu, có thể khiến mô ruột bị chết (hoại tử).
Khi bị lồng ruột thường xử lý bằng cách đưa các chất lỏng (như thuốc cản quang hoặc nước) hay không khí vào để đoạn ruột
đó quay trở lại vị trí ban đầu. Nếu càng để lâu kể từ lúc có triệu chứng (ví dụ trên 12 tiếng) càng làm tăng nguy cơ phải phẫu
thuật do hoại tử ruột.
Theo khảo sát sau khi ra mắt vắc-xin Rotavirus tại Nhật Bản và nước ngoài, nguy cơ mắc bệnh lồng ruột sau tiêm chủng có khả năng
tăng nhẹ.
Phải cẩn thận với các triệu chứng của bệnh lồng ruột sau khi tiêm chủng (đặc biệt là 1 tuần sau tiêm chủng) bất kể là lần tiêm
chủng thứ mấy.

[Ghi chép vào ngày uống ngừa]

(

Lần thứ 1
Ngày

/

Lần thứ 2

[Tên trung tâm/bệnh viện thực hiện uống ngừa]

)

tháng

●Khi đi khám tại một cơ sở y tế khác do nghi ngờ bị lồng ruột, hãy mang theo tờ rơi này và thông báo về
việc con bạn mới được uống ngừa vắc-xin Rotarix.
●Khi đi khám tại một cơ sở y tế khác để điều trị lồng ruột thì cũng thông báo cho cơ sở y tế đó biết con bạn
mới được uống ngừa vắc-xin Rotarix.
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