Thông cáo về Bệnh do virút Ebola
Bệnh do virút Ebola là gì?
Bệnh do virút Ebola, thường được gọi là Ebola, là một
bệnh nặng, thường gây tử vong ở người và các động vật
linh trưởng khác. Bệnh đã xuất hiện rải rác ở châu Phi kể
từ khi được phát hiện vào năm 1976. Virút gồm 5 týp nhỏ:
Zaire, Sudan, Tai Forest, Bundibugyo và Reston. Virút
Ebola týp Reston không gây bệnh ở người. Virút Ebola týp
Zaire gây ra bệnh nghiêm trọng nhất và tỷ lệ tử vong cao
nhất.
Tình hình hiện nay như thế nào?
Một trường hợp nhiễm virút Ebola týp Zaire đầu tiên xảy
ra ở Guinea vào cuối năm 2013. Từ khi đó, năm quốc gia
ở châu Phi và Mỹ đã xác định có trường hợp nhiễm bệnh.
Hiện nay, phần lớn sự lây truyền xảy ra tại Guinea, Sierra
Leone và Liberia. Tính đến 23/09/2014, hơn 6.000 trường
hợp mắc bệnh và 3.000 trường hợp tử vong do Ebola đã
được xác định ở các nước này.
Ebola lây lan như thế nào?
Ebola không lan truyền qua không khí như bệnh cúm hoặc
cảm lạnh. Bước vào cùng phòng với người bệnh là không
đủ để gây bệnh. Ebola lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu
hoặc các loại dịch tiết của người bệnh. Người có khả năng
cao bị lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân là các
nhân viên y tế không sử dụng thiết bị bảo hộ đầy đủ, các
thành viên gia đình chăm sóc cho một người bệnh ở nhà
và người xử lý xác của người đã chết vì bệnh.
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Thông cáo về Bệnh do virút Ebola
Ebola là chỉ lây khi người nhiễm có triệu chứng. Nếu ai đó
đã bị nhiễm nhưng không tiến triển đến bệnh, họ không
thể lây virút cho người khác.
Các triệu chứng của Ebola là gì?
Các triệu chứng sớm của Ebola rất đa dạng, bao gồm sốt,
nhức đầu, đau nhức cơ và khớp, đau họng và suy nhược.
Tuy nhiên những triệu chứng này xuất hiện đột ngột. Các
triệu chứng tiếp theo là tiêu chảy, nôn và đau ở dạ dày.
Một số bệnh nhân có phát ban, mắt đỏ, nấc cục và chảy
máu bên trong và bên ngoài cơ thể, nhưng không phải tất
cả những người bệnh đều sẽ có đầy đủ những triệu
chứng này.
Bao lâu thì các triệu chứng xuất hiện?
Triệu chứng sẽ có từ 2 đến 21 ngày sau khi bị lây nhiễm.
Làm thế nào điều trị Ebola?
Không có điều trị tiêu chuẩn cho bệnh này. Bệnh nhân
được chăm sóc hỗ trợ để giải quyết các triệu chứng. Tại
Mỹ, quyết định sử dụng phương pháp điều trị thử nghiệm
đang được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp một.
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Thông cáo về Bệnh do virút Ebola
Tôi phải làm gì nếu tôi nghĩ rằng tôi đã bị nhiễm hoặc
có tiếp xúc với một ai đó đã nhiễm?
Liên hệ Sở Dịch tễ - OCCHD theo số (405) 425-4437 trực
tuyến liên tục 24/7. Sở Dịch tễ sẽ liên lạc với quý vị về
việc phơi nhiễm và tư vấn cho quý vị các bước tiếp theo.
Trong trường hợp khẩn cấp, liên hệ với đơn vị chăm sóc
sức khỏe ban đầu hoặc phòng cấp cứu địa phương.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Sở Y tế thành
phố Oklahoma
(405) 425-4437
sửa đổi 04/2013
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