
(Vietnamese version) 

Phòng chống bệnh melioidosis  

 

Melioidosis là một bệnh do vi khuẩn gây ra, phổ biến ở đất và nước bùn.  

 

Tùy thuộc vào vị trí nhiễm trùng, các triệu chứng phổ biến bao gồm sốt, nhức đầu, sưng hoặc đau 

cục bộ, loét, đau ngực, ho, ho ra máu và sưng các hạch bạch huyết khu vực. 

Con người có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với đất và nước trên bề mặt bị ô nhiễm (đặc biệt là qua 

vết thương / trầy xước da); hít phải bụi / giọt nước bị ô nhiễm; và uống phải nước bị ô nhiễm. Lây 

truyền từ người sang người hiếm khi xảy ra nhưng có thể xảy ra khi tiếp xúc với máu hoặc chất dịch 

cơ thể của người bị bệnh. 

 

Những người mắc các bệnh tiềm ẩn bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh thận, ung 

thư hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Các nhân viên nông nghiệp, phòng thí 

nghiệm và chăm sóc sức khỏe cũng dễ bị phơi nhiễm nghề nghiệp. 

 

Biện pháp phòng ngừa: 

 Tránh tiếp xúc với đất bị ô nhiễm. 

 Mặc quần áo hoặc giày bảo hộ thích hợp khi tham gia các hoạt động có thể tiếp xúc với đất 

hoặc nước, ví dụ như sử dụng găng tay và đi ủng. 

 Rửa hoặc tắm sau khi tiếp xúc với nước hoặc đất bị ô nhiễm. 

 Luôn rửa sạch mọi vết thương càng sớm càng tốt và băng bó vết thương không thấm nước. 

 Rửa tay bằng xà phòng lỏng và nước sau khi tiếp xúc với đất hoặc làm vườn. 

 Tuân thủ vệ sinh thực phẩm và tránh uống nước thô. 

 Du khách có thể mắc bệnh thông qua các môn thể thao dưới nước ngoài trời. Có thể giảm 

thiểu nguy cơ lây nhiễm bằng cách tránh tiếp xúc với các nguồn nước (như sông, ao, hồ) có 

thể bị ô nhiễm. 
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