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Ca BŒnh Có Th‹ Là Ca BŒnh SARS ThÙ 3 ñÜ®c Ghi NhÆn Ÿ Trung quÓc;  
Nh»ng Vø Lây NhiÍm BŒnh Cúm A(H5N1) ñÜ®c Ghi NhÆn Ÿ ViŒt Nam 
 
Ph° bi‰n qua Mång LÜ§i Cänh Báo Y T‰ 
Ngày 14 tháng 1, 2004, 
 
 
Khuy‰n cáo này cung cÃp nh»ng thông tin cÆp nhÆt và  nh»ng ÇŠ nghÎ sau khi có báo cáo m§i Çây vŠ nh»ng ca bŒnh hô hÃp cÃp tính 
n¥ng (SARS) ª tÌnh Quäng ñông cûa Trung QuÓc, và nh»ng vø con ngÜ©i nhiÍm vi rút bŒnh cúm loåi A H5N1) ª ViŒt Nam. Trung
Tâm Ki‹m Soát và Phòng NgØa BŒnh TÆt (Centers or Disease Cont ol and P event on, v ‰t t¡t là CDC , chÜa ban hành lŒnh cänh báo
hay khuy‰n cáo du hành nào ÇÓi v§  nh»ng khu v¿c vØa k‹, nhÜng ÇŠ ngh  nh»ng ngÜ©i Çau y‰u tØ t nh Quäng ñông, ViŒt Nam, NhÆt 
Bän và Hàn QuÓc du hành sang Hoa Kÿ nên gia tæng ÇŠ cao cänh giác. 
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H¶i ChÙng Hô HÃp CÃp Tính N¥ng 

 

Nh»ng ca bŒnh SARS m§i Çây ª Trung QuÓc     
 
Ngày 13 tháng 1, 2004, B¶ Y T‰ Trung QuÓc (Ministry of Heath - MOH) và T° ChÙc Y T‰ Th‰ Gi§i (World Health Organization - 
WHO) Çã báo cáo m¶t ca bÎ nghi là bŒnh SARS nÖi m¶t ngÜ©i Çàn ông 35 tu°i sinh sÓng ª tÌnh Quäng ñông cûa Trung QuÓc. ñây là 
báo cáo thÙ 3 trong th©i gian gÀn Çây vŠ nh»ng ca bŒnh bÎ nghi là bŒnh SARS  ho¥c ca bŒnh Çã ÇÜ®c xác nhÆn là bŒnh SARS nÖi các 
bŒnh nhân ª nam b¶ Trung QuÓc.  Vào lúc này, chÜa có liên hŒ nào ÇÜ®c xác ÇÎnh gi»a ca bŒnh SARS ÇÜ®c xác nhÆn v§i 2 ca bŒnh bÎ 
nghi là bŒnh SARS hÒi gÀn Çây, và nguÒn gây bŒnh cûa cä 3 ca bŒnh Çó ÇŠu chÜa ÇÜ®c rõ.    
 
Ngày 5 tháng 1, 2004, gi§i h»u trách Trung QuÓc và WHO loan báo r¢ng nh»ng k‰t quä thº nghiŒm Çã xác nhÆn b¢ng chÙng cûa s¿ 
lây nhiÍm vi rút hình vÜÖng miŒn có liên hŒ v§i bŒnh SARS (SARS-CoV) nÖi m¶t ngÜ©i Çàn ông 32 tu°i ª tÌnh Quäng ñông Çã b¡t 
ÇÀu ngã bŒnh tØ ngày 16 tháng 12, 2003. Ngày 8 tháng 1, 2004, m¶t ca bŒnh bÎ nghi là bŒnh SARS Çã ÇÜ®c ghi nhÆn nÖi m¶t phø n» 
20 tu°i làm viŒc tåi m¶t tiŒm æn ª tÌnh Quäng ñông và  b¡t ÇÀu ngã bŒnh tØ ngày 25 tháng 12, 2003. Ngày 12 tháng 1, 2004, m¶t ca 
bŒnh bÎ nghi là bŒnh SARS Çã ÇÜ®c ghi nhÆn nÖi m¶t ngÜ©i Çàn ông 35 tu°i ª tÌnh Quäng ñông ngã bŒnh ngày 31 tháng 12, 2003, và 
ÇÜ®c ÇÜa vào ÇiŠu trÎ ª BŒnh ViŒn Nhân Dân Quäng ñông và ÇÜ®c cách ly tØ ngày 6 tháng 1. Tin tÙc cho bi‰t tình trång sÙc khÕe cûa 
cä 3 bŒnh nhân Çó ÇŠu tÓt, và cho t§i nay, không có dÃu hiŒu ho¥c triŒu chÙng nào cûa chÙng bŒnh giÓng bŒnh SARS nÖi nh»ng ngÜ©i 
Çã ÇÜ®c xác ÇÎnh là tØng có ti‰p xúc v§i các bŒnh nhân. HiŒn gi© chúng tôi chÜa có chi ti‰t vŠ nh»ng Ç¥c tính lâm sàng và k‰t quä thº 
nghiŒm cûa 2 ca bŒnh bÎ nghi là bŒnh SARS.  
 

Nh»ng BiŒn Pháp Ki‹m Soát BŒnh SARS Nên ñÜ®c Áp Døng Ÿ Hoa Kÿ  
 
D¿a trên nh»ng báo cáo vØa k‹, CDC ÇŠ nghÎ các bác sï Hoa Kÿ lÜu tr» m¶t hÒ sÖ bŒnh lš chi ti‰t hÖn vŠ trÜ©ng h®p nghi ng© là bŒnh 
SARS nÖi nh»ng bŒnh nhân phäi nhÆp viŒn vì chÙng bŒnh sÜng ph°i Çã ÇÜ®c xác nhÆn qua hình chøp quang tuy‰n X ho¥c có h¶i 
chÙng suy hô hÃp n¥ng (ARDS) Và nh»ng ngÜ©i tØng Çi t§i tÌnh Quäng ñông (ho¥c có ti‰p xúc gÀn gÛi v§i m¶t ngÜ©i bŒnh tØng Çi t§i 
tÌnh Quäng ñông trong th©i gian gÀn Çây) trong vòng 10 ngày trÜ§c khi b¡t ÇÀu có triŒu chÙng ngã bŒnh.  Khi nh»ng bŒnh nhân nhÜ 
th‰ ÇÜ®c nhÆn diŒn, nên có nh»ng hành Ç¶ng sau Çây:  

 



C a  B Œ nh  Có  Th ‹  L à  C a  B Œn h  S A R S  T h Ù  3  ñ Ü ® c  Gh i  Nh Æn  Ÿ  T r u ng  q uÓc ;   
N h » n g  Vø  L â y  N h i Í m  B Œ n h  C ú m  A ( H 5 N 1 )  ñ Ü ® c  Gh i  N h Æ n  Ÿ  V i Œ t  N am  
 (ti‰p theo trang trÜ§c) 

 

Vietnamese Ngaøy 14 thaùng 1, 2004 Trang 2 (4) 

• Nên tÙc kh¡c Ç¥t bŒnh nhân trong tình trång cách ly phù h®p v§i biŒn pháp phòng ngØa bŒnh SARS (ch£ng hån nhÜ, nh»ng 
biŒn pháp ÇŠ phòng Ç‹ tránh bÎ lây nhiÍm qua s¿ ti‰p xúc v§i bŒnh nhân và vi rút trong không khí) 

• Nên nhanh chóng báo cáo các ca bŒnh Çó cho cÖ quan y t‰ ti‹u bang ho¥c ÇÎa phÜÖng. 

• BŒnh nhân nên ÇÜ®c nhanh chóng xét nghiŒm Ç‹ tìm b¢ng chÙng cûa viŒc lây nhiÍm bŒnh SARS trong khuôn kh° cûa viŒc 
chÄn bŒnh (xem thêm Phø ñính 2 "HÜ§ng DÅn CÆp NhÆt Hóa vŠ viŒc LÃy PhÄm MÅu tØ nh»ng BŒnh Nhân Có Th‹ M¡c BŒnh 
SARS," trong væn kiŒn cûa CDC, "Khi ChÜa Có Tình Trång Lây NhiÍm Toàn CÀu cûa SARS-CoV: HÜ§ng DÅn vŠ viŒc Theo 
Dõi, ñánh Giá Lâm Sàng và K‰t Quä Thº NghiŒm, và Báo Cáo" ª www.cdc.gov/ncidod/sars/absenceofsars.htm) 

• CÖ quan y t‰ nên nhÆn diŒn, Çánh giá, và theo dõi nh»ng ngÜ©i có ti‰p xúc v§i bŒnh nhân, nhÜ Çã trình bày. ñ¥c biŒt, cÀn phäi 
thÄm ÇÎnh tình trång sÙc khÕe cûa nh»ng ngÜ©i ª chung nhà v§i ngÜ©i có triŒu chÙng bŒnh SARS ho¥c nh»ng ngÜ©i chæm sóc 
sÙc khÕe cho bŒnh nhân Çó. 

Ngoài ra, CDC ti‰p tøc khuyên nh»ng ngÜ©i hành nghŠ chæm sóc sÙc khÕe và các gi§i chÙc y t‰ công c¶ng nhÆn diŒn và báo cáo 
nh»ng bŒnh nhân phäi nhÆp viŒn vì chÙng sÜng ph°i ÇÜ®c xác ÇÎnh qua hình chøp quang tuy‰n X ho¥c chÙng ARDS mà không th‹ xác 
ÇÎnh nguyên do Và nh»ng ngÜ©i có nh»ng y‰u tÓ rûi ro sau Çây trong vòng 10 ngày trÜ§c khi ngã bŒnh: 

• Du hành t§i Hoa Løc, HÒng Kông, ho¥c ñài Loan, ho¥c ti‰p xúc gÀn gÛi v§i m¶t ngÜ©i bŒnh m§i du hành t§i nh»ng nÖi vØa 
k‹, Ho¥c  

• Làm viŒc trong nghŠ có liên hŒ v§i mÓi rûi ro ti‰p xúc v§i vi rút SARS-CoV (thí dø, nhân viên chæm sóc sÙc khÕe có ti‰p tøc 
tr¿c ti‰p v§i bŒnh nhân; nhân viên trong phòng thí nghiŒm có vi rút SARS-CoV còn sÓng), Ho¥c  

• M¶t phÀn cûa m¶t nhóm ca bŒnh sÜng ph°i phi Çi‹n hình mà không có k‰t quä chÄn Çoán nào khác.  

Nên suy xét Ç‰n viŒc thº nghiŒm bŒnh SARS cho nh»ng bŒnh nhân Çó, nhÜ ÇÜ®c mô tä trong væn kiŒn hÜ§ng dÅn ª 
www.cdc.gov/ncidod/sars/absenceofsars.htm.  Nh»ng chuyên viên ki‹m soát tình trång lây nhiÍm và nh»ng nhân viên chæm sóc sÙc 
khÕe khác cÛng nên ÇŠ cao cänh giác Ç‹ phát giác kÎp th©i nh»ng nhóm ca bŒnh sÜng ph°i có tØ 2 ngÜ©i trª lên trong sÓ nhân viên y t‰ 
làm viŒc chung ª m¶t nÖi. 
 

L©i Khuyên cho Khách L» Hành  (SARS) 
 
Vào th©i Çi‹m này, WHO và CDC chÜa ban hành lŒnh cänh báo hay khuy‰n cáo nào ÇÓi v§i viŒc du hành Ç‰n Trung QuÓc 
(www.cdc.gov/ncidod/sars/travel_alertadvisory.htm).  Cu¶c nghiên cÙu vŠ bŒnh SARS trÜ§c Çây cho thÃy r¢ng bŒnh SARS có th‹ 
ÇÜ®c khÓng ch‰ và ngæn chÆn nh© vào viŒc phát giác s§m, cách ly nh»ng ngÜ©i bÎ nghi là nhiÍm bŒnh, và tìm ki‰m Ç‹ theo dõi nh»ng 
ngÜ©i tØng ti‰p xúc v§i h†.  
 
Trên cÖ sª cûa nh»ng d» liŒu có gi§i hån, nh»ng ngÜ©i du hành Ç‰n Trung QuÓc tÓt nhÃt là nên tránh Çi t§i nh»ng khu ch® búa có bán 
thÎt thú vÆt sÓng và tránh ti‰p xúc tr¿c ti‰p v§i nh»ng con cÀy hÜÖng và nh»ng loåi thú rØng khác ÇÜ®c bán tØ nh»ng ngôi ch® Çó.  M¥c 
dù không có b¢ng chÙng nào cho thÃy là viŒc ti‰p xúc tr¿c ti‰p v§i cÀy hÜÖng ho¥c nh»ng loåi thú rØng khác ª các ngôi ch® Çó ÇÜa t§i 
nh»ng ca bŒnh SARS, nhÜng nh»ng vi rút rÃt giÓng SARS-CoV - là vi rút gây bŒnh SARS - Çã ÇÜ®c tìm thÃy nÖi nh»ng con thú này. 
Ngoài ra, m¶t sÓ ngÜ©i làm viŒc v§i nh»ng con thú này có b¢ng chÙng lây nhiÍm vi rút SARS-CoV ho¥c m¶t loåi vi rút rÃt giÓng v§i 
vi rút này.   

Hoa Kÿ CÃm NhÆp KhÄu CÀy HÜÖng 

Ngày 13 tháng 1, 2004, B¶ Y T‰ và Xã H¶i (Department of Health and Human Services - HHS) loan báo m¶t lŒnh cÃm vÆn có hiŒu 
l¿c ngay tÙc kh¡c Ç‹ cÃm nhÆp khÄu cÀy hÜÖng vào nÜ§c MÏ (http://www.cdc.gov/ncidod/sars/civet_ban_exec_order.htm). Nh»ng con 
thú này Çã ÇÜ®c nhÆn diŒn là m¶t mÓi liên hŒ có th‹ có ÇÓi v§i viŒc lây lan bŒnh SARS ª Trung QuÓc. LŒnh cÃm vÆn, áp døng cho cÀy 
hÜÖng sÓng, cÀy hÜÖng ch‰t, và nh»ng sän phÄm làm tØ loài thú này, së ti‰p tøc có hiŒu l¿c cho Ç‰n khi có lŒnh m§i. Nh»ng sän phÄm 

 

http://www.cdc.gov/ncidod/sars/absenceofsars.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/absenceofsars.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/travel_alertadvisory.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/sars/civet_ban_exec_order.htm
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tØ cÀy hÜÖng Çã ÇÜ®c xº lš Ç‹ không còn khä næng lây nhiÍm, ch£ng hån nhÜ nh»ng con thú ÇÜ®c nhÒi hoàn toàn ho¥c nh»ng thành 
phÄm trang trí, không n¢m trong phåm vi bÎ cÃm. LŒnh cÃm này không áp døng cho nh»ng con cÀy hÜÖng ÇÜ®c CDC cho phép nhÆp 
khÄu Ç‹ dùng vào nh»ng møc Çích giáo døc và khoa h†c. 

ñ‹ Bi‰t Thêm Thông Tin VŠ BŒnh SARS 
 
ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t vŠ nh»ng nguyên t¡c hÜ§ng dÅn Ç‹ ki‹m soát bŒnh SARS ª Hoa Kÿ, xin xem væn kiŒn cûa CDC "Khi ChÜa Có 
Tình Trång Lây NhiÍm Toàn CÀu cûa SARS-CoV: HÜ§ng DÅn vŠ viŒc Theo Dõi, ñánh Giá Lâm Sàng và K‰t Quä Thº NghiŒm, và 
Báo Cáo" ª www.cdc.gov/ncidod/sars/absenceofsars.htm.  Væn kiŒn này là m¶t phÀn cûa bän sÖ thäo cûa CDC có nhan ÇŠ HÜ§ng DÅn 
Y T‰ Công C¶ng  cho S¿ ChuÄn BÎ −ng Phó Ÿ CÃp C¶ng ñÒng và ñÓi Phó v§i H¶i ChÙng Hô HÃp CÃp Tính N¥ng (SARS) 
www.cdc.gov/ncidod/sars/sarsprepplan.htm.   
 
ñ‹ bi‰t thêm thông tin vŠ nh»ng ca bŒnh SARS ÇÜ®c ghi nhÆn ª Trung QuÓc, xin xem các Web site cûa CDC (www.cdc.gov) và 
WHO (www.who.int/en/).   
 

Nh»ng Vø Lây NhiÍm BŒnh Cúm Loåi A (H5N1) 
  
Nh»ng Ca BŒnh Cúm Loåi A (H5N1) HÒi GÀn ñây  
 
K‹ tØ cuÓi tháng 10 næm 2003, 14 ngÜ©i (13 trÈ em và m¶t ngÜ©i l§n) ª ViŒt Nam sinh sÓng tåi các tÌnh quanh Hà N¶i Çã ÇÜ®c ÇÜa 
vào các bŒnh viŒn ª Hà N¶i vì m¡c bŒnh n¥ng vŠ ÇÜ©ng hô hÃp. Trong sÓ 14 bŒnh nhân, 3 ngÜ©i (2 trÈ em và m¶t ngÜ©i l§n) Çã bÎ 
nhiÍm vi rút bŒnh cúm loåi A (H5N1). S¿ lây nhiÍm này Çã ÇÜ®c xác nhÆn qua các cu¶c thº nghiŒm th¿c hiŒn tåi ViŒn VŒ Sinh và 
DÎch TÍ Trung ÐÖng ª Hà N¶i và tåi HÒng Kông. 12 ngÜ©i trong sÓ các bŒnh nhân Çó, gÒm có 11 em bé và ngÜ©i mË cûa m¶t em 
bé trong sÓ các em bé bÎ thiŒt mång, Çã qua Ç©i.   

Vi rút bŒnh cúm loåi A (H5N1) thÜ©ng có ª các loåi chim hoang nhÜng có th‹ lây nhiÍm cho gà vÎt và hi‰m khi lây cho ngÜ©i trong 
quá khÙ. Næm 1997, 18 ngÜ©i ª HÒng Kông Çã ÇÜ®c ÇÜa vào bŒnh viŒn vì nhiÍm vi rút bŒnh cúm loåi A (H5N1) và 6 ngÜ©i trong sÓ 
Çó Çã bÎ thiŒt mång. Næm 2003, hai ngÜ©i HÒng Kông du hành sang Trung QuÓc Çã m¡c bŒnh cúm loåi A (H5N1) và m¶t ngÜ©i trong 
sÓ này bÎ thiŒt mång. Tåi ViŒt Nam, nh»ng vø b¶c phát qui mô l§n cûa bŒnh cúm loåi A (H5N1) Çã xäy ra ª gà tåi các tÌnh miŠn Nam 
và miŠn B¡c.  M§i Çây, WHO báo cáo là loåi vi rút H5N1 ÇÜ®c cho là Çã gây ra vø b¶c phát bây gi© Çã ÇÜ®c xác ÇÎnh trình t¿ nhiÍm 
s¡c th‹ tùng phÀn. TÃt cä các gien này ÇŠu có nguÒn gÓc ª loài chim, và ÇiŠu này cho thÃy r¢ng loåi vi rút Çã gây ra cái ch‰t cûa 3 ca 
bŒnh Çã ÇÜ®c xác nhÆn vÅn chÜa thû Ç¡c gien cûa con ngÜ©i. ViŒc thû Ç¡c gien con ngÜ©i làm gia tæng khä næng là m¶t loåi vi rút có 
xuÃt xÙ tØ loài chim có th‹ dÍ dàng lan truyŠn tØ ngÜ©i này sang ngÜ©i khác.   

Nhân viên cûa CDC së Ç‰n ViŒt Nam Ç‹ làm viŒc chung v§i WHO và gi§i h»u trách ngành Y T‰ và Thú Y cûa ViŒt Nam Ç‹ Çánh giá 
tình hình, k‹ cä nh»ng mô thÙc lây lan cûa vi rút bŒnh cúm loåi A (H5N1).  

Trong tháng 12 næm 2003, m¶t vø b¶c phát bŒnh cúm loåi A (H5N1) Çã ÇÜ®c ghi nhÆn trong sÓ gà vÎt ª Hàn QuÓc.  HÒi ÇÀu tuÀn này, 
NhÆt Bän ghi nhÆn cái ch‰t cûa 6,000 con gà tåi m¶t tråi nuôi gà ª vùng phía tây cûa Çäo Honshu vì nhiÍm vi rút bŒnh cúm loåi A 
(H5N2). Trong cä hai vø b¶c phát vØa k‹, không có ca bŒnh cúm loåi A nào ÇÜ®c ghi nhÆn ª con ngÜ©i. 

Tæng CÜ©ng Công Tác Theo Dõi BŒnh Cúm Ÿ Hoa Kÿ  
 
Vào lúc này, CDC ÇŠ nghÎ các cÖ quan y t‰ ti‹u bang và ÇÎa phÜÖng, các bŒnh viŒn, và nhân viên ÇiŠu trÎ tæng cÜ©ng nh»ng n‡ l¿c theo 
dõi Ç‹ nhÆn diŒn nh»ng bŒnh nhân ÇÜ®c ÇÜa vào bŒnh viŒn vì chÙng sÜng ph°i chÜa th‹ giäi thích nguyên do, chÙng ARDS, ho¥c m¡c 
bŒnh n¥ng vŠ ÇÜ©ng hô hÃp Và nh»ng ngÜ©i Çã du hành t§i ViŒt Nam, Hàn QuÓc, và NhÆt Bän trong vòng 10 ngày k‹ tØ ngày có triŒu 
chÙng ngã bŒnh. 
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TÃt cä nh»ng bŒnh nhân nhÜ th‰ nên ÇÜ®c xét nghiŒm Ç‹ xem có bÎ nhiÍm bŒnh cúm hay không; nh»ng xét nghiŒm này nên bao gÒm 
viŒc cÃy vi rút tØ phÄm mÅu lÃy tØ mÛi hÀu và cuÓng h†ng. TÃt cä nh»ng vi rút bŒnh cúm loåi A nên ÇÜ®c phân loåi ti‰p t§i mÙc thÃp 
hÖn, và nh»ng vi rút nào không th‹ nhÆn diŒn là vi rút H3 ho¥c H1 nên ÇÜ®c gªi ngay lÆp tÙc cho CDC Ç‹ thº nghiŒm bŒnh cúm loåi 
A (H5N1).  
 
CDC së ÇÜa ra nh»ng khuy‰n nghÎ b° sung vŠ viŒc tæng cÜ©ng theo dõi n‰u hoåt Ç¶ng cûa bŒnh cúm loåi A (H5N1) ti‰p tøc diÍn ra.   
 
SARS và Cúm A(H5N1) 

  

DÃu hiŒu lâm sàng và quá trình du hành cûa nh»ng ngÜ©i m¡c bŒnh SARS ho¥c nhiÍm bŒnh cúm loåi A rÃt dÍ bÎ trùng l¡p. Vì th‰, nên 
có nh»ng hành Ç¶ng sau Çây: 

 

• ViŒc nhiÍm bŒnh cúm loåi A  nên ÇÜ®c xem xét t§i trong quá trình chÄn Çoán khi ÇÎnh bŒnh cho m¶t bŒnh nhân bŒnh SARS.  
• Các phòng thí nghiŒm nên Ç¥t làm Üu tiên viŒc phân loåi cho t§i cÃp thÃp hÖn nh»ng vi rút bŒnh cúm loåi A lÃy ra tØ nh»ng 

ngÜ©i có th‹ m¡c bŒnh SARS.  
• Phòng thí nghiŒm nên thông báo ngay lÆp tÙc cho Ban BŒnh Cúm cûa CDC n‰u có bÃt cÙ vi rút bŒnh cúm loåi A nào không 

th‹ ÇÜ®c phân loåi cho t§i cÃp thÃp hÖn.    

 
ñ‹ Bi‰t Thêm Thông Tin VŠ BŒnh Cúm 
 
ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t vŠ nh»ng ca bŒnh cúm loåi A(H5N1) ÇÜ®c ghi nhÆn ª ViŒt Nam, xin xem Web site cûa WHO www.who.int/en/. 
Nh»ng thông tin khác vŠ bŒnh cúm cÛng có trên Web site cûa CDC www.cdc.gov.   
 
 

 

http://www.who.int/en/
http://www.cdc.gov/
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