Hiện tại bệnh đậu mùa khỉ diễn biến như
thế nào?
Từ ngày 13 tháng 5 năm 2022, đã có một đợt bùng
phát bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) xảy ra ở nhiều
quốc gia nơi bệnh thường không được báo cáo
trước đó. Các trường hợp nhiễm bệnh gần đây
được báo cáo không có liên hệ nào với động vật bị
nhiễm bệnh hay do đi du lịch đến khu vực nơi bệnh
này phổ biến hơn. Nhiều khu vực ở Hoa Kỳ đã xác
định các trường hợp nhiễm bệnh bao gồm cả các
trường hợp được xác định ở Tiểu bang California.

NẾU QUÝ VỊ CHO RẰNG MÌNH
CÓ THỂ ĐÃ BỊ BỆNH ĐẬU MÙA
KHỈ, VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI
BÁC SĨ CỦA QUÝ VỊ.
NẾU KHÔNG CÓ BÁC SĨ HAY BẢO
HIỂM Y TẾ, HÃY GỌI SỐ 2-1-1 HOẶC ĐI
ĐẾN MỘT PHÒNG KHÁM SỨC KHOẺ
TÌNH DỤC THUỘC Y TẾ CÔNG CỘNG Ở
GẦN QUÝ VỊ .

QUÉT MÃ NÀY ĐỂ TÌM MỘT
PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE
TÌNH DỤC

Để biết thêm thông tin về bệnh Đậu
mùa khỉ, hãy truy cập:
ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/
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Thông điệp Quan trọng
• Bệnh đậu mùa khỉ không dễ dàng lây lan
từ người sang người.
• Hiện tại, chưa có phương pháp điều trị
bệnh đậu mùa khỉ cụ thể được phê duyệt,
tuy nhiên có thể dùng một số loại thuốc để
làm dịu các triệu chứng của bệnh.
• Để giúp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ,
hãy tránh tiếp xúc với người có thể đã bị
nhiễm vi-rút đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc
với các vật dụng đã qua tiếp xúc với
người bệnh, và luôn vệ sinh tay sạch sẽ
sau khi tiếp xúc với động vật hoặc người
bị nhiễm bệnh.

Bệnh đậu mùa khỉ là gì?
Đậu mùa khỉ là một bệnh hiếm
gặp gây ra do bị nhiễm vi-rút đậu
mùa khỉ và có thể khiến người
nhiễm vi-rút phát bệnh. Bệnh
thường được tìm thấy bên ngoài
Hoa Kỳ, tuy nhiên, gần đây nhiều
trường hợp nhiễm bệnh đậu khỉ
đã được báo cáo ở Tiểu bang
California và Quận Los Angeles.

Bệnh đậu mùa khỉ lây lan như thế nào?
Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan khi một người có
tiếp xúc gần với người bị nhiễm vi-rút đậu mùa khỉ
hoặc khi một người có tiếp xúc với đồ dùng (như
khăn trải giường, khăn tắm) đã bị nhiễm vi-rút này.
Vi-rút đậu mùa khỉ cũng có thể lây lan từ động vật
sang người.
Vi-rút đậu mùa khỉ có thể lây lan thông qua:
• Chạm vào vết loét trên da của người bị bệnh đậu
mùa khỉ
• Chạm vào vật dụng, đồ dùng vải nhiễm khuẩn (như
quần áo, khăn trải giường, khăn tắm) và các bề mặt
đã qua tiếp xúc với người bị bệnh đậu mùa khỉ
• Tiếp xúc với các giọt bắn từ đường hô hấp hoặc dịch
tiết từ mắt, mũi và miệng của người bị bệnh đậu mùa
khỉ
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Để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút đậu mùa khỉ,
mọi người cần tránh:
• Quan hệ bằng đường miệng, hậu môn và âm đạo,
hoặc chạm vào bộ phận sinh dục hoặc hậu môn của
người bị bệnh đậu mùa khỉ
• Ôm, xoa bóp, hôn hoặc nói chuyện ở khoảng cách
gần với người bị bệnh đậu mùa khỉ
• Chạm vào đồ dùng vải hay bề mặt sử dụng chung và
các vật dụng (như đồ chơi tình dục) mà người bị
bệnh đậu mùa khỉ đã dùng.
Các dấu hiệu của bệnh đậu mùa khỉ là gì?
Các dấu hiệu ban đầu có thể bao gồm sốt, khó ở
trong người (cảm giác khó chịu), nhức đầu, sưng
hạch bạch huyết và đôi khi là ho hoặc đau cổ
họng. Các triệu chứng khác bao gồm đau nhức
cơ, đau lưng, ớn lạnh và kiệt sức, sau đó là phát
ban mà thường xuất hiện đầu tiên trên mặt, sau đó
lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Bệnh có
thể kéo dài từ hai đến bốn tuần. Ở một số người,
triệu chứng chỉ là phát ban, có thể xuất hiện ở bộ
phận sinh dục, kèm theo hoặc không kèm theo
sưng hạch bạch huyết.

ĐIỀU TRỊ VÀ CHÍCH NGỪA:

Tại thời điểm này, chưa có phương pháp điều trị
bệnh đậu mùa khỉ cụ thể nào được phê duyệt. Tuy
nhiên, có thể dùng thuốc, như thuốc kháng vi-rút,
để làm dịu các triệu chứng của bệnh. Trong một
số trường hợp, chích ngừa có thể giúp phòng
ngừa nhiễm bệnh sau khi bị phơi nhiễm với vi-rút
đậu mùa khỉ. Vui lòng xin lời khuyên của bác sĩ về
các phương pháp điều trị hiện có.

