Thông Tin Về Bệnh Do Vi khuẩn
Haemophilus Influenzae typ b (Hib)
Bệnh Haemophilus influenzae typ b là gì?
Haemophilus influenzae loại b (Hib) có thể gây ra nhiễm
khuẩn nặng ở trẻ nhỏ. Hơn 100 trường hợp mắc bệnh
Hib xảy ra mỗi năm ở bang Oklahoma, hầu hết là viêm
màng não (nhiễm trùng các màng của tủy sống và não).
Một số người hồi phục từ viêm màng não Hib có các vấn
đề mạn tính về não và thần kinh. Hib cũng có thể gây
nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm khớp, và nhiễm trùng
ở các bộ phận khác của cơ thể. Trong một số trường
hợp, bệnh Hib có thể gây tử vong.
Những ai có thể bị bệnh Hib?
Bệnh Hib phổ biến nhất ở trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3
tuổi.
Bệnh Hib lây lan như thế nào?
Bệnh Hib lan truyền qua tiếp xúc với chất nhầy hoặc giọt
nước nhỏ từ mũi và họng của người bị bệnh. Nói cách
khác, nó lây lan qua không khí sau khi người bệnh ho hay
nhảy mũi nếu họ không che miệng hoặc mũi.
Các triệu chứng của bệnh Hib là gì?
Bệnh Hib thường gây sốt, buồn nôn và ói mữa. Người bị
bệnh Hib có thể trở nên cáu kỉnh hoặc chậm chạp. Vi
khuẩn có thể nhiễm vào các bộ phận khác nhau của cơ
thể, do đó các triệu chứng khác có thể xảy ra.
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Bao lâu sau khi nhiễm thì người bệnh có thể lây
truyền Hib?
Người bệnh có thể lây truyền bệnh Hib khi mà vi khuẩn
vẫn còn trong mũi và họng, thậm chí ngay cả sau khi họ
cảm thấy khỏe mạnh. Sau 1 đến 2 ngày điều trị với
Rifampin, người bị bệnh không thể gây lây truyền bệnh
Hib.
Người ta có thể bị tái nhiễm Hib không?
Có. Một lần bị nhiễm trùng không bảo vệ người bệnh
khỏi nhiễm Hib.
Phương thức điều trị bệnh Hib là gì?
Thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng
nghiêm trọng.
Có nên điều trị những người đã từng ở xung quanh
người bị bệnh Hib?
Thành viên trong hộ gia đình, những người ở trung tâm
giữ trẻ ban ngày, và trẻ em dưới 4 tuổi sinh hoạt chung
quanh người bị bệnh có thể cần dùng kháng sinh như
Rifampin để tự phòng bệnh hay ngăn gây bệnh những
người xung quanh. Những người có tiếp xúc thông
thường trong lớp học, văn phòng hoặc nhà máy thường
không cần điều trị.
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Làm thế nào để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh Hib?
Hiện nay có vài loại vắc-xin ngừa bệnh Hib đang lưu
hành. Vắc-xin nên được dùng cho trẻ nhỏ bắt đầu từ 2
tháng tuổi. Đặc biệt quan trọng đối với những trẻ đến
trung tâm giữ trẻ ban ngày.
Để biết thêm thông tin về văc-xin Hib, hãy liên hệ với sở
y tế khu vực của bạn.
Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Sở Y Tế Thành phố
Oklahoma
(405) 425-4437
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