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Những Ðiều Cần Biết Về Bệnh Sởi  
 

  
Bệnh sởi là gì?  

Sởi là bệnh cấp tính thường có triệu chứng sốt và lên ban. Có một số bệnh nhân bị lan qua 
viêm phổi, và có khoảng 1 trong số 2,000 ca là bị tử vong. Đây là một căn bệnh truyền nhiễm 
cao có thể tạo thành dịch. Bệnh sởi thường hay xảy ra vào mùa đông và mùa xuân.  
  

Bệnh sởi phổ biến như thế nào ở Oregon?  

Tỷ lệ chích ngừa cao có nghĩa là các ca bệnh sởi ở Oregon và Hoa Kỳ nay không thường xảy 
ra nữa. Vào năm 2014, hơn 93 phần trăm học sinh ở lứa tuổi đi học được chích hai liều thuốc 
ngừa sởi. Mặc dù bệnh sởi tái đi tái lại nhiều lần ở Oregon, nhưng chúng ta đã thấy trong bất 
cứ năm nào kể từ năm 1991 không có trên 14 ca bệnh.   
  
Tuy nhiên, vào năm 2014 Hoa Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng của các ca bệnh sởi. Sự gia tăng 
này ở mức độ lớn là do những cá nhân không chích ngừa du lịch đến các quốc gia khác 
thường hay có bệnh sởi. Những người này có thể mắc bệnh và lan truyền bệnh đến những 
người không chích ngừa khác khi họ trở về nhà. Số lượng lớn các ca bệnh vào năm 2014 chú 
trọng đến sự cần thiết để mọi người thận trọng với mối đe dọa của bệnh sởi, đặc biệt trong các 
cộng đồng chưa được chích ngừa, và để nhớ sự quan trọng của việc chích ngừa hầu ngăn 
ngừa bệnh sởi.  
  

Những ai mắc bệnh sởi?  

Mặc dù bệnh sởi thường được xem là bệnh xảy ra ở trẻ em, nhưng mọi người ở bất cứ lứa 
tuổi nào chưa chích ngừa đầy đủ có thể bị nhiễm bệnh sởi. Các chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe nhận định rằng những trẻ em dưới một tuổi và quá nhỏ nên chưa thể chích ngừa dễ có 
nguy cơ mắc bệnh.   
  
Bệnh sởi lan truyền như thế nào?  

Bệnh sởi lan truyền khi người bệnh hít thở, ho, hoặc hắt xì. Bệnh sởi là một trong số các căn 
bệnh truyền nhiễm nhiều nhất.  

   
Các triệu chứng của bệnh sởi là gì?  

Triệu chứng bệnh sởi thường xuất hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, người đó có thể bị 
sổ mũi, ho và sốt nhẹ. Mắt có thể bị đỏ và nhạy cảm với ánh sáng, đồng thời sốt tăng liên tục 
mỗi ngày. Giai đoạn thứ hai bao gồm nhiệt độ cơ thể nóng từ 103° đến 105°F và ban đỏ nổi 
lên kéo dài từ bốn đến bảy ngày. Ban thường bắt đầu nổi ở mặt và sau đó lan ra khắp cơ thể.   
  
Khi nào các triệu chứng bắt đầu?  

Thông thường là từ 10-12 ngày khi một người nhiễm bệnh sởi cho đến khi triệu chứng đầu tiên 
xuất hiện, thường hay xảy ra nhất là sốt. Ban sởi xuất hiện trong khoảng 14 ngày sau khi bị 
nhiễm, hoặc 2-3 ngày sau khi cơn sốt bắt đầu.   
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Khi nào và trong bao lâu một người có thể lây truyền bệnh sởi?  

Một người có thể truyền bệnh sởi từ bốn ngày trước khi phát ban cho đến bốn ngày sau 
khi phát ban.   
 
Nếu tôi nghĩ tôi bị nhiễm bệnh sởi, tôi nên làm gì?  

Nếu quý vị bắt đầu bị sốt và nổi ban, hãy gọi cho bác sĩ của quý vị hoặc sở y tế địa phương. 
Quan trọng là tránh lây nhiễm cho những người cũng có thể đang ở tại bệnh viện hoặc tại 
phòng mạch bác sĩ; do đó hãy gọi báo cho ban nhân viên biết trước để họ có thể cho quý vị 
đến chờ ở phòng riêng nơi mà các bệnh nhân hay nhân viên khác không bị lây nhiễm.  
 

Nếu trước đây đã bị nhiễm bệnh sau này người đó có được miễn nhiễm hay không?  

Có. Sau khi nhiễm bệnh người đó sẽ được miễn nhiễm lâu dài.  
 
Điều trị bệnh sởi thế nào?  

Không có cách điều trị cụ thể cho bệnh sởi.   
 
Những biến chứng nào đi kèm với bệnh sởi?  

Viêm phổi xảy ra lên đến 6 phần trăm ở các ca bệnh đã được báo cáo và trong 60 phần trăm số 
tử vong do bệnh sởi. Viêm não (bị viêm nhiễm não bộ) cũng có thể xảy ra. Những biến chứng 
khác bao gồm nhiễm trùng tai giữa và động kinh. Bệnh sởi nghiêm trọng hơn ở trẻ sơ sinh và 
người trưởng thành.   
 
Những biến chứng thường thấy nhiều hơn trong số các trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn từ 20 
tuổi trở lên.   
 
Làm thế nào để ngăn ngừa bệnh sởi?  

Bệnh sởi có thể ngăn ngừa bằng cách chích ngừa.  
 
Ở trẻ em, liều thuốc đầu tiên cần chích lúc em được 12 tháng đến 15 tháng. Liều thứ hai cần 
chích lúc em 4 tuổi đến 6 tuổi (bắt đầu đi học). Chích ngừa MMR được khuyến cáo cho tất cả 
các liều chích ngừa sởi để bảo vệ tối đa sự đề phòng bệnh quai bị và sởi đức cũng như bệnh 
sởi. Tất cả các trẻ em phải chích ngừa sởi trước khi được ghi danh vào những chương trình ở 
nhà trẻ, học preschool và đi học ở trường. Kể từ ngày 1 tháng Tám, 1990, các sinh viên đại 
học cũng bị đòi hỏi phải có giấy xác nhận chích ngừa sởi.  
 

Bất cứ ai sanh vào ngày 1 tháng Giêng, 1957 hoặc trước đó, nếu không có giấy tờ xác nhận 
đã chích ngừa đầy đủ hoặc có bằng chứng về miễn nhiễm từ phòng thí nghiệm họ phải chích 
ít nhất là một liều thuốc ngừa MMR.   


