TỜ DỮ KIỆN DÀNH CHO CÔNG CHÚNG
BỆNH THAN
Bệnh than là gì?
Bệnh than là một căn bệnh lây nhiễm do vi
khuẩn hình thành bào tử gây ra. Có ba dạng
bệnh than chính: bệnh than qua da, bệnh than
qua phổi (hít vào phổi), và bệnh than qua đường
tiêu hóa.
Những ai có thể mắc bệnh than?
Bệnh than hiếm khi xảy ra ở Hoa Kỳ. Tuy
nhiên, đôi khi bệnh cũng có thể ảnh hưởng tới
thú vật, thí dụ như gia súc và cả con người.
Bệnh than lây lan như thế nào?
Bệnh than có thể lây lan qua những cách sau
đây:
• Qua da
- tiếp xúc với:
o thú vật bị nhiễm bệnh, hoặc
lông, hoặc len hoặc da thú
o các sản phẩm được chế biến
từ các thú vật đã nhiễm bệnh
o chất bẩn
• Qua phổi (hít vào phổi)
o hít phải không khí có nhiễm
các bào tử của bệnh than
• Qua đường tiêu hóa
o ăn thịt chưa nấu chín của các
loại thú vật đã nhiễm bệnh
Cũng có thể tiếp xúc với bệnh than qua một vụ
khủng bố sinh học.
Việc lây bệnh than trực tiếp từ người sang
người hiếm khi xảy ra.
Các triệu chứng có thể gặp là gì?
Các triệu chứng của bệnh than khác nhau, tùy
thuộc vào cách thức nhiễm bệnh và thường
diễn ra trong vòng bảy ngày.
Nếu nhiễm bệnh qua da: Xuất hiện một nốt
phồng rộp nhỏ giống như mụn và ngứa, trong

đó có thể chứa chất dịch. Trong từ 1 tới 2 ngày,
nốt phồng rộp đó chuyển thành một vết loét trên
da có đầu đen ở giữa. Vùng này có thể sưng đỏ
và thường không đau.
Nếu nhiễm bệnh qua phổi: Các triệu chứng ban
đầu có thể giống như các triệu chứng của bệnh
cảm lạnh thông thường. Sau một vài ngày, các
triệu chứng có thể chuyển thành các vấn đề hô
hấp nghiêm trọng. Bệnh than lây qua đường hô
hấp thường gây tử vong nếu không được điều trị
sớm.
Nếu nhiễm bệnh qua đường tiêu hóa: Các triệu
chứng ban đầu có thể bao gồm buồn nôn, chán
ăn, ói mửa và sốt, sau đó có thể xuất hiện triệu
chứng đau vùng bụng dưới, ói mửa ra máu và
tiêu chảy nặng.
Bệnh than được chẩn đoán như thế nào?
Bệnh than có thể được chẩn đoán qua máu, các
thương tổn trên da, hoặc các chất dịch tiết ra từ
đường hô hấp.
Biện pháp điều trị bệnh than là gì?
Trong thời kỳ đầu mắc bệnh, các bác sĩ có thể kê
toa các loại thuốc trụ sinh có công hiệu để chữa
trị. Tuy nhiên nếu không được chữa trị, bệnh có
thể gây tử vong.
Nếu quý vị đã tiếp xúc với bất kỳ sản phẩm nào
đã nhiễm vi khuẩn gây bệnh và có các triệu
chứng ở trên, xin đi khám ngay.
Để biết thêm chi tiết về bệnh than, xin liên
lạc:
Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org
Centers for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/ammonia/
Số điện thoại: (888) 246-2675

12251 James St., Suite 400
Holland, MI 49424

Điện thoại: (616) 396-5266
Fax: (616) 393-5643
Trang mạng điện toán: www.miOttawa.org
Anthrax - VIE

