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Bệnh viêm màng não là gì? 

Bệnh viêm màng não là một bệnh hiếm gặp, nhưng nghiêm trọng có thể gây viêm não và/hoặc 
nhiễm trùng máu, và có thể dẫn đến tử vong. Gần đây, bệnh viêm màng não đang gia tăng ở những 
người nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại miền Nam California. 

Làm sao lại mắc bệnh này?  
Bệnh viêm màng não gây ra bởi một loại vi trùng có khả năng truyền bệnh từ người này sang người 
khác qua những hạt chất lỏng từ đường hô hấp (như nước miếng chẳng hạn) khi tiếp xúc mặt đối 
mặt hoặc kéo dài, hoặc dùng chung đồ dung trong nhà, uống chung, hoặc hút thuốc lá chung.  

Tôi cần làm gì để tự bảo vệ bản thân mình? 

Cơ Quan Y Tế Quận Cam đề nghị tất cả người đồng tính, lưỡng tính, những người đàn ông có 
quan hệ tình dục với những người đàn ông khác, và những người bị nhiễm bệnh HIV nên 
tiêm chủng ngừa bệnh viêm màng não.  

Làm thế nào tôi có thể tiêm chủng được? 

Nếu quý vị có bảo hiểm, nên nói chuyện với bác sĩ của quý vị về việc tiêm chủng. 
Nếu quý vị không có bảo hiểm, hoặc bảo hiểm của quý vị không trả tiêm chủng, quý vị có thể tiêm 
chủng với lệ phí thấp hoặc miễn phí. Có hai chẩn y viện toạ lạc tại  số 1725 đường 17 hướng Tây, 
thành phố Santa Ana cung cấp thuốc ngừa:  
 Nếu quý vị chỉ cần tiêm chủng, đi đến Chủng Y Viện: 

 Thứ Hai-Thứ Sáu: 7:30 sáng - 4:30 chiều (đóng cửa 11:45 sáng -12:45 giờ chiều) 
 Nếu bạn cần tiêm chủng và xét nghiệm STD và/hoặc HIV, xin đến Chẩn Y Viện Kiểm Tra, Điều 

Trị Và Chăm Sóc:  
 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu: 8:00 sáng -4:00 chiều 

 Thứ Ba: 10:00 sáng - 4:00 chiều  

Xin gọi (800) 564-8448 để biết thêm chi tiết. 
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