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Tờ Thông tin về Vắc-xin MPOX
MPOX 
Bệnh MPOX (trước đây gọi là bệnh đậu mùa khỉ) là một loại vi-rút gây sốt, nhức đầu, 
sưng hạch bạch huyết và mệt mỏi, sau đó là phát ban và nổi mụn nước trên da. Bệnh này 
thường lây lan khi tiếp xúc rất gần với người bị bệnh MPOX. 

Tổng quan về Vắc-xin 
Vắc-xin Imvamune®: 
•  Được phê duyệt ở Canada để bảo vệ chống lại bệnh MPOX. 
•  An toàn và hiệu quả. 
•  Có thể được sử dụng trước khi tiếp xúc với vi-rút (chủng ngừa trước phơi nhiễm) hoặc trong 

vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc (chủng ngừa sau phơi nhiễm). 
•  Cần tiêm hai liều*, cách nhau 28 ngày, để được bảo vệ đầy đủ – điều quan trọng là phải nhận 

cả hai liều, vì hai liều mang lại sự bảo vệ tốt nhất. 
•  Nên được cung cấp cho người trước đây đã nhận vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa để đảm bảo 

họ được bảo vệ. 
•  Được tiêm vào lớp mỡ nằm trên cơ bắp ở cánh tay. 
•  Không để lại sẹo như phiên bản cũ hơn của vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa. 
•  Dạy hệ miễn dịch của bạn nhận biết và chống lại vi-rút MPOX. 
•  Mất hai tuần sau khi chủng ngừa mới cung cấp cho bạn sự bảo vệ. 
•  Chứa vi-rút đã được sửa đổi và không thể làm cho bạn bị bệnh. 

 *Liều thứ hai là một liều đầy đủ giống hệt như liều đầu tiên 

Vắc-xin này miễn phí và được cung cấp cho những người đủ điều kiện. Không cần giấy tờ tùy thân 
hay OHIP. Cần phải đặt hẹn cho những Địa điểm Chủng ngừa do Thành phố vận hành. 

Tính đủ điều kiện để nhận Vắc-xin 
Dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế Ontario, hai liều vắc-xin, được tiêm/chích cách nhau ít nhất 
28 ngày, được cung cấp cho các nhóm đủ điều kiện sau:
1. Đối với Chủng ngừa Trước Phơi nhiễm: 

a)  Người hai tâm hồn, phi nhị phân, chuyển giới, hợp giới, liên giới hoặc đa dạng giới tính tự 
nhận mình hoặc có bạn tình tự nhận mình thuộc cộng đồng đồng tính nam, song tính, toàn 
tính và những người đàn ông khác có quan hệ tình dục với nam giới (gbMSM) VÀ ít nhất một 
trong những điều sau: 
•  Trong năm qua đã mắc một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (sexually 

transmitted infection - STI) đã được xác nhận; 
•  Đã hoặc đang lên kế hoạch có hai bạn tình trở lên hoặc đang trong một mối quan hệ trong 

đó ít nhất một trong các bạn tình có thể có những bạn tình khác; 
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•  Gần đây đã hoặc có thể đang có kế hoạch đến các địa điểm có tiếp xúc tình dục (ví dụ: nhà 
tắm tập thể, câu lạc bộ tình dục), hoặc làm việc/làm tình nguyện trong các cơ sở này; 

•  Đã có quan hệ tình dục ẩn danh (ví dụ: sử dụng các ứng dụng hẹn hò) hoặc có thể đang 
lên kế hoạch làm như vậy; và/hoặc 

•  Là người có quan hệ tình dục với một cá nhân thực hiện hoạt động mại dâm. 
b)  Những cá nhân tự nhận đang thực hiện hoạt động mại dâm hoặc có thể đang lên kế hoạch 

làm như vậy, bất kể có xu hướng tình dục hoặc giới tính là gì. 
c)  Nhân viên phòng thí nghiệm nghiên cứu làm việc trực tiếp với các vi khuẩn orthopoxvirus 

có tái tạo. 
Những người có tiếp xúc trong hộ gia đình và/hoặc có quan hệ tình dục với những người đủ 
điều kiện nhận Chủng ngừa Trước Phơi nhiễm được liệt kê ở trên trong phần (a) và (b) VÀ bị 
suy giảm miễn dịch ở mức độ từ trung bình đến nặng (có hệ miễn dịch yếu) hoặc đang mang 
thai có thể có nguy cơ mắc bệnh nặng do nhiễm MPOX. Những cá nhân này có thể được xem 
xét để Chủng ngừa Trước Phơi nhiễm, và nên liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc 
Cơ quan Y tế Công cộng Toronto để biết thêm thông tin. 

2. Đối với Chủng ngừa Sau Phơi nhiễm
•  Những người có tiếp xúc gần với người mắc bệnh MPOX, hoặc bị phơi nhiễm trong môi trường 

nơi bệnh MPOX đang lan rộng, nên liên lạc với Cơ quan Y tế Công cộng Toronto để được đánh 
giá xem có nên nhận vắc-xin này hay không.

•  Khi được sử dụng cho Chủng ngừa Sau Phơi nhiễm, vắc-xin này nên được tiêm trong vòng bốn 
ngày, nhưng có thể được tiêm trong tối đa 14 ngày sau lần phơi nhiễm gần nhất. 

•  Những người đã nhận một liều cho chủng ngừa sau phơi nhiễm có thể nhận liều thứ hai ít nhất 
28 ngày sau đó. 

•  Những người dưới 18 tuổi nên tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi nhận liều thứ hai của mình. 

Nếu bạn đã nhận một vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa: 

Nếu bạn đủ điều kiện nhận Imvamune cho Chủng ngừa Trước hoặc Sau Phơi nhiễm và trước đây 
đã nhận vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa (vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa có tái tạo (sống) thuộc thế hệ 
cũ hơn hoặc Imvamune), bạn vẫn nên nhận vắc-xin ngừa bệnh MPOX vì bạn có thể không được 
bảo vệ. 

Tác dụng phụ và nguy cơ 
Cũng giống như các loại vắc-xin khác, vắc-xin này có thể gây ra một số tác dụng phụ. Hầu hết các 
tác dụng phụ này đều ở mức độ nhẹ đến trung bình, và tự khỏi trong vòng bảy ngày. Các tác dụng 
phụ thường gặp bao gồm: 
•  Tấy đỏ, đau hoặc sưng tại chỗ tiêm 
•  Cảm thấy mệt mỏi 
•  Nhức đầu 
•  Đau cơ
•  Buồn nôn/mắc ói 
Liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất nếu bạn có bất kỳ 
triệu chứng nào sau đây sau khi nhận chủng ngừa: 
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•  Nổi mề đay 
•  Sưng mặt hoặc miệng 
•  Khó thở hoặc thở dốc
•  Đau ngực hoặc tim đập thình thịch 

Nói chuyện với Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe trước khi nhận 
chủng ngừa nếu bạn:
•  Bị dị ứng hoặc quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin bao gồm:  

Tris/tromethamine, bromobutyl, benzonase, protein gà, trứng, gentamicin và ciprofloxacin. 
•  Đã có bất kỳ phản ứng nghiêm trọng nào với một loại vắc-xin đậu mùa/MPOX khác. 
•  Sẽ tiêm vắc-xin Imvamune chưa đầy bốn tuần trước hoặc sau một loại vắc-xin khác. 
•  Dưới 18 tuổi. 
•  Đang mang thai hoặc cho con bú. 
•  Có hệ miễn dịch yếu (bao gồm cấy ghép nội tạng hoặc HIV với số lượng CD4 thấp/không 

xác định). 

Chờ để được chủng ngừa nếu bạn có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào và/hoặc bạn được yêu 
cầu tự cách ly. 

Nếu bạn cho rằng mình bị bệnh MPOX, điều quan trọng là phải cách ly ngay lập tức và liên lạc 
với chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tại thời điểm này, những người đã hoặc đang mắc bệnh 
MPOX không đủ điều kiện để nhận vắc-xin này. 

Để biết thêm thông tin: Nói chuyện với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc truy 
cập toronto.ca/MPOX.
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https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/monkeypox/?accordion=how-to-prevent-the-spread-of-monkeypox

