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BŒnh Than

BŒnh Than:  Nh»ng ÇiŠu quš vÎ cÀn bi‰t  
BŒnh Than Là Gì? 

BŒnh than là m¶t cæn bŒnh nghiêm tr†ng do KhuÄn hình que - m¶t loåi vi khuÄn hình thành bào tº - gây ra. Vi khuÄn là m¶t sinh vÆt 
rÃt nhÕ do m¶t t‰ bào cÃu thành. NhiŠu vi khuÄn có th‹ gây bŒnh. Bào tº là m¶t t‰ bào không hoåt Ç¶ng (ngû) nhÜng có th‹ hÒi sinh 
trong nh»ng ÇiŠu kiŒn thích h®p.   

Có ba loåi bŒnh than: 

•  da (bŒnh than qua da) 

•  ph°i (bŒnh than qua ÇÜ©ng hô hÃp) 

•  ÇÜ©ng tiêu hóa (bŒnh than qua ÇÜ©ng bao tº-ru¶t) 

 Quš vÎ nhiÍm bŒnh Than nhÜ th‰ nào? 

BŒnh than ÇÜ®c bi‰t là không lây tØ ngÜ©i này sang ngÜ©i khác. 

BŒnh than tØ Ç¶ng vÆt.Con ngÜ©i có th‹ nhiÍm bŒnh than  do ti‰p xúc v§i các sän phÄm tØ thú vÆt bÎ nhiÍm bŒnh ho¥c do hít phäi bào 
tº bŒnh than tØ các sän phÄm cûa thú vÆt nhiÍm bŒnh (ví dø nhÜ len). NgÜ©i ta có th‹ nhiÍm bŒnh than qua ÇÜ©ng tiêu hóa do æn thÎt 
chÜa nÃu chín cûa thú vÆt bÎ nhiÍm bŒnh. 

 BŒnh than nhÜ là m¶t loåi vÛ khí. BŒnh than cÛng có th‹ ÇÜ®c sº døng làm vÛ khí. Næm 2001, ª Hoa Kÿ Çã xäy ra s¿ kiŒn này. Có 
ngÜ©i Çã chû tâm gieo r¡c bŒnh than qua ÇÜ©ng bÜu ÇiŒn b¢ng cách gºi thÜ có chÙa b¶t bŒnh than và gây ra 22 trÜ©ng h®p nhiÍm 
bŒnh. 

BŒnh Than nguy hi‹m nhÜ th‰ nào? 

Trung tâm Ki‹m soát và Phòng BŒnh (Centers for Disease Control and Prevention) phân loåi các tác nhân ÇÜ®c bi‰t là có khä næng 
gây khûng bÓ thành ba nhóm Üu tiên (A, B, và C). BŒnh thân ÇÜ®c x‰p vào loåi tác nhân Nhóm A. Nh»ng tác nhân Nhóm A là nh»ng 
tác nhân:  

•  có nguy cÖ gây t°n håi cho sÙc khÕe cûa công chúng ª mÙc cao nhÃt 

•  có th‹ lây lan trên m¶t vùng r¶ng ho¥c cÀn s¿ nhÆn thÙc cûa công chúng 

•  cÀn phäi lÆp k‰ hoåch kÏ lÜ«ng Ç‹ bäo vŒ sÙc khÕe cûa công chúng 

Trong Ça sÓ các trÜ©ng h®p, ÇiŠu trÎ s§m b¢ng thuÓc trø sinh có th‹ ch»a khÕi bŒnh than qua da. Ngay cä khi không ÇÜ®c ÇiŠu trÎ, 80 
phÀn træm sÓ ngÜ©i nhiÍm bŒnh than qua da cÛng không tº vong. BŒnh than qua ÇÜ©ng tiêu hóa thì nghiêm tr†ng hÖn vì khoäng m¶t 
phÀn tÜ Ç‰n hÖn m¶t nºa sÓ ca nhiÍm bŒnh dÅn Ç‰n tº vong. BŒnh than qua ÇÜ©ng hô hÃp låi càng nghiêm tr†ng hÖn nhiŠu. Næm 2001, 
khoäng m¶t nºa sÓ ca nhiÍm bŒnh than qua ÇÜ©ng hô hÃp Çã dÅn t§i tº vong. 

Nh»ng TriŒu chÙng cûa bŒnh than là gì? 

Nh»ng triŒu chÙng cûa bŒnh than (nh»ng dÃu hiŒu cänh báo) cûa bŒnh than khác nhau tùy thu¶c vào loåi bŒnh than. 

•  BŒnh than qua da: TriŒu chÙng ÇÀu tiên là m¶t nÓt sÜng nhÕ phát tri‹n thành nÓt phÒng r¶p. Sau Çó, nÓt phÒng r¶p này phát 
tri‹n thành v‰t lª loét da có ÇÀu Çen ª gi»a. NÓt sÜng, nÓt phÒng r¶p và v‰t lª loét ÇŠu không Çau. 

•  BŒnh than qua ÇÜ©ng tiêu hóa: Nh»ng triŒu chÙng ÇÀu tiên là buÒn nôn, chán æn, tiêu chäy ra máu, và sÓt, sau Çó là Çau bøng 
n¥ng. 
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•  BŒnh than qua ÇÜ©ng hô hÃp: Nh»ng triŒu chÙng ÇÀu tiên cûa bŒnh than qua ÇÜ©ng hô hÃp giÓng nhÜ các dÃu hiŒu cûa bŒnh 
cúm ho¥c cäm lånh và có th‹ bao gÒm Çau h†ng, sÓt nhË và nhÙc cÖ. Các triŒu chÙng sau Çó là ho, tÙc ng¿c, thª dÓc, mŒt mÕi 
và nhÙc cÖ. (Chú š: ñØng nên cho r¢ng m¶t ngÜ©i có triŒu chÙng cäm lånh ho¥c cúm thì có nghïa là ngÜ©i Çó m¡c bŒnh than 
qua ÇÜ©ng hô hÃp.) 

Bao nhiêu lâu thì ngÜ©i bÎ nhiÍm khuÄn së phát bŒnh? 

Các triŒu chÙng có th‹ xuÃt hiŒn trong vòng 7 ngày sau khi ti‰p xúc v§i vi khuÄn cûa cä ba loåi bŒnh than. ñÓi v§i bŒnh than qua 
ÇÜ©ng hô hÃp, các triŒu chÙng có th‹ xuÃt hiŒn trong vòng m¶t tuÀn ho¥c có th‹ mÃt t§i 42 ngày m§i xuÃt hiŒn.    

ñiŠu trÎ bŒnh Than nhÜ th‰ nào? 

ThuÓc trø sinh ÇÜ®c dùng Ç‹ ÇiŠu trÎ cä ba loåi bŒnh than. ViŒc phát hiŒn và ÇiŠu trÎ s§m là quan tr†ng. 

NgØa bŒnh sau khi Çã ti‰p xúc v§i bŒnh than. ViŒc ÇiŠu trÎ së khác ÇÓi v§i ngÜ©i Çã ti‰p xúc v§i bŒnh than, nhÜng vÅn chÜa phát 
bŒnh. Nhân viên y t‰ së dùng các loåi thuÓc trø sinh (nhÜ ciprofloxacin, doxycycline, ho¥c penicillin) k‰t h®p v§i thuÓc chûng ngØa 
bŒnh than Ç‹ phòng ngØa nhiÍm bŒnh than. 

ñiŠu trÎ sau khi Çã nhiÍm bŒnh. BŒnh thÜ©ng ÇÜ®c ÇiŠu trÎ b¢ng thuÓc trø sinh trong vòng 60 ngày. Thành công  tùy thu¶c vào loåi 
bŒnh than và th©i Çi‹m b¡t ÇÀu ÇiŠu trÎ. 

Có th‹ ngØa ÇÜ®c bŒnh than không? 

Chích ngØa. Có m¶t loåi thuÓc chûng ngØa Ç‹ phòng tránh bŒnh than, nhÜng vÅn chÜa có s¤n cho công chúng sº døng. BÃt cÙ ngÜ©i 
nào có th‹ ti‰p xúc v§i bŒnh than ÇŠu phäi ÇÜ®c chích ngØa, k‹ cä m¶t sÓ thành viên trong l¿c lÜ®ng vÛ trang Hoa Kÿ, nhân viên 
phòng thí nghiŒm và nh»ng nhân viên có th‹ vào ho¥c trª låi các khu v¿c bÎ nhiÍm bŒnh. Ngoài ra, trong trÜ©ng h®p có cu¶c tÃn công 
sº døng bŒnh than làm vÛ khí, nh»ng ngÜ©i ti‰p xúc v§i bŒnh than cÛng së ÇÜ®c chích ngØa. 

Tôi Nên Làm Gì n‰u Nghï R¢ng Tôi NhiÍm BŒnh Than? 

N‰u quš vÎ có nh»ng triŒu chÙng nhiÍm bŒnh than, xin g†i ngay cho nhà cung cÃp dÎch vø chæm sóc sÙc khÕe cûa quš vÎ. 

Tôi Nên Làm Gì n‰u Nghï là Tôi ñã Ti‰p Xúc v§i BŒnh Than? 

Liên låc ngay v§i cÖ quan thi hành luÆt pháp tåi ÇÎa phÜÖng n‰u quš vÎ nghï là quš vÎ có th‹ Çã ti‰p xúc v§i bŒnh than. ViŒc này bao 
gÒm ti‰p xúc v§i m¶t gói ho¥c bì thÜ có chÙa b¶t Çáng ng©. 

Trung tâm Ki‹m Soát và Phòng BŒnh (CDC) ñang Làm Gì ñ‹ ChuÄn BÎ ñÓi Phó v§i Cu¶c TÃn Công 
B¢ng BŒnh Than Có Th‹ Xäy Ra? 

CDC Çang h®p tác v§i các gi§i chÙc y t‰ tåi ÇÎa phÜÖng và ti‹u bang Ç‹ chuÄn bÎ ÇÓi phó v§i cu¶c tÃn công b¢ng bŒnh than. Các hoåt 
Ç¶ng bao gÒm: 

•  LÆp các k‰ hoåch và thû tøc ÇÓi phó trong trÜ©ng h®p có cu¶c tÃn công b¢ng bŒnh than. 

•  HuÃn luyŒn và trang bÎ cho các toán ti‰p cÙu khÄn cÃp Ç‹ tr® giúp chính quyŠn ÇÎa phÜÖng và ti‹u bang ki‹m soát tình trång 
lây nhiÍm, thu thÆp mÅu, và ti‰n hành các xét nghiŒm.  

•  Giáo døc nhân viên y t‰, phÜÖng tiŒn truyŠn thông, và công chúng vŠ nh»ng viŒc phäi làm trong trÜ©ng h®p có cu¶c tÃn công. 

•  H®p tác ch¥t chë v§i các sª y t‰, bác sï thú y, và các phòng thí nghiŒm Ç‹ theo dõi các trÜ©ng h®p nghi ng© là nhiÍm bŒnh 
than. Thi‰t lÆp m¶t mång lÜ§i cÖ sª d» liŒu ÇiŒn tº trên toàn quÓc Ç‹ theo dõi các trÜ©ng h®p có th‹ nhiÍm bŒnh than. 

•  Bäo Çäm là có Çû các phòng thí nghiŒm an toàn Ç‹ nhanh chóng xét nghiŒm các trÜ©ng h®p nghi là nhiÍm bŒnh than.  

•  H®p tác v§i các bŒnh viŒn, phòng thí nghiŒm, các toán ti‰p Ùng khÄn cÃp và nhân viên y t‰ Ç‹ bäo Çäm ch¡c ch¡n là h† së có 
các ÇÒ ti‰p liŒu cÀn thi‰t trong trÜ©ng h®p có cu¶c tÃn công. 

ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t, xin vào trang mång lÜ§i ÇiŒn toán www.bt.cdc.gov/agent/anthrax , ho¥c g†i ÇÜ©ng dây khÄn ti‰p Ùng 
công c¶ng tåi sÓ (888) 246-2675 (ti‰ng Anh), (888) 246-2857 (ti‰ng Tây Ban Nha), ho¥c (866) 874-2646 (TTY) 


