
 

 

    

50 tuổi trở lên 
hoặc hệ miễn 
dịch suy yếu? 
Hãy bảo vệ chống 
lại bệnh giời leo! 

Nhận 2 Liều Vắc-Xin Mới 
(Shingrix®) cho Bệnh Giời Leo 

Những lợi ích của việc tiêm Vắc-Xin Ngừa Bệnh Giời Leo là gì? 

• Đó là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh giời leo (phát ban đau 
đớn có thể gây đau dây thần kinh lâu dài). 

• Nó có hiệu quả 90% trong việc ngăn ngừa bệnh giời leo, ngay cả 
ở những người bị bệnh giời leo trước đó. 

Ai nên tiêm vắc-xin? 

CDC khuyến nghị tiêm 2 liều vắc-xin, cách nhau 2-6 tháng đối với: 

• Người từ 50 tuổi trở lên. 
• Người ở độ tuổi 19-49 với hệ thống miễn dịch suy yếu. 

Shingrix® có được chương trình bảo hiểm sức khỏe của tôi chi 
trả không? 
Shingrix® được chi trả bởi hầu hết bảo hiểm tư nhân, Medicare 
Phần D và Medi-Cal. Gọi cho chương trình của quý vị để xác nhận 
việc chi trả hoặc lệ phí. 

Tôi có thể bị gì sau khi tiêm? 
Thông thường, có người bị đau cánh tay hoặc bị sưng ở chỗ tiêm. 
Một số người cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, đau bao tử hoặc buồn 
nôn trong vài ngày hoặc ít hơn. 

Để biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc truy cập 
CDC.gov/shingles/vaccination.html 
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Cứ 3 người ở Mỹ thì có 
1 người mắc bệnh giời 
leo. Nguy cơ của quý vị 
tăng lên khi quý vị lớn 
tuổi hơn. 

Câu Chuyện của Jim 
Ông ấy nói rằng cảm giác 

như ai đó đang đâm ông ấy.... 

—vợ của Jim - người sống sót 
sau bệnh giời leo cho biết. Xem 
toàn bộ “Câu Chuyện về Bệnh 
Giời Leo” tại ShotByShot.org 

Hãy hỏi bác sĩ hoặc 
dược sĩ của quý vị 
để được tiêm ngừa 
giời leo hôm nay! 
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